EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 32/2017 DE 12 DE
SETEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 31/2017, de data 29 d'agost.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 388,95 €,
corresponent a l'assegurança Accidents Col·lectiu dels membres de la Corporació.
2.2. Aprovar el compte justificatiu, per import de 128,55€ per atendre el pagament de
les despeses de la trobada de puntaires amb motiu del Tradicionàrius 2017.
2.3. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 30,89 euros,
en concepte de despeses originades pel desplaçament a Reus el dia 26 de juliol per anar
a recollir un vehicle de substitució per a la policia local.
2.4. Anul·lar els rebuts de l'ICIO que figura a nom de la Generalitat de Catalunya, que es
relaciona a continuació, per no correspondre, atès que comprovat el cadastre
d'immobles de naturalesa urbana i altres documents que hi ha en aquestes oficines
municipals resulta que aquests immoble pertany a l'Ajuntament de Roquetes, i no de la
Generalitat de Catalunya (Xalet Cova Avellanes).
2.5. Retornar la factura presentada pel Centro Español de Derechos Reprográficos –
CEDRO, CIF V78652203, número 1800000241, de data 13 de juliol de 2017, per import
de 168,22€ i amb registre d'entrada número 3732, atès la no conformitat amb el
concepte facturat i per tant, la factura no ha estat conformada.
2.6. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de juliol per import de 33.342,96 euros.
Aprovar la liquidació quota d'amortització de contenidors soterrats corresponent al mes
de juliol per import de 7.615,37 euros.
2.7. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
28.747,29 €, corresponents a factures incloses a la relació.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén GAS NATURAL CATALUNYA
SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 37*0,4 m. per
realització d'escomesa al c/ Alexander Fleming, 7", essent l'emplaçament de l'obra C/
Alexander Fleming, 7, amb un pressupost de 1.347,45 € (exp. 9/17-S), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
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3.2. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 48*0,4 m.
per realització d'escomesa al c/ Major, 77", essent l'emplaçament de l'obra C/ Major, 77,
amb un pressupost de 1.679,68 € (exp. 10/17-S), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
3.3. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 65*0,4 m.
per realització d'escomesa al c/ Sant Pere, 10", essent l'emplaçament de l'obra c/ Sant
Pere, 10, amb un pressupost de 2.198,74 € (exp. 11/17-S), salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
3.4. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera de 10x0,4 m. per
realització d'escomesa al carrer Sagrat Cor, 23", essent l'emplaçament de l'obra C/
Sagrat Cor, 23, amb un pressupost de 516,91 € (exp. 13/17-S), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
3.5. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 1*0,4 m.
per realització d'escomesa al carrer Isaac Peral, 1", essent l'emplaçament de l'obra C/
Isaac Peral, 1, amb un pressupost de 230,00 € (exp. 14/17-S), salvant el dret de propietat
i sense perjudici a tercers.
3.6. Concedir llicència urbanística per a les obres que pretén realitzar GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A., consistents en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 0,7*0,4
m. per realització d'escomesa ", essent l'emplaçament de l'obra C/ Mateo Llasat, 16 A,
amb un pressupost de 230,00 € (exp. 15/17-S), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
4. Béns
4.1. Concedir donar de baixa el gual permanent número 549, ubicat al C. Montcaro s/n, a
partir del primer semestre de l'any 2018.
4.2. Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 49 de la sèrie 13a de la 1a
andanada del cementiri municipal.
4.3. Concedir, canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 79 de la sèrie 2a del
cementiri municipal.
4.4. Concedir canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 37 de la sèrie 1a del
cementiri municipal .
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4.5. Concedir canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 103 de la sèrie 1a del
cementiri municipal.
4.6. Concedir canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 91 de la sèrie 9a del
cementiri municipal.
4.7. Concedir la cessió dels drets funeraris del nínxol número 31 de la sèrie 13a de la 1a
andanada del cementiri municipal.
4.8. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes d'agost de
2017, i que ascendeix a l'import total de 224,20€.
4.9. Concedir, donar de baixa el gual permanent número 632, ubicat al C. Sagrat Cor, 80,
a partir del primer semestre de l'any 2018.
4.10. Concedir canvi de nom de la llicència de gual número 631, ubicat al carrer Hort de
la Vila, 4, de 5 ml permanent.
4.11. Autoritzar l'ús del Casal de la Ravaleta el dissabte 16 de setembre, així com el tall
de carrer de la zona del darrera del Casal, 10 contenidors, 20 tanques grogues i un
escenari de 5x5 metres.
4.12. Autoritzar l'ús de del pavelló poliesportiu el dissabte 16 de setembre en horari de
16 a 19 hores per realitzar les inscripcions.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5.2. Aprovar l'Annex presentat per la FUOC, per
pràctiques de l'assignatura Pràcticum II.

desenvolupar les activitats de

6. Contractació
6.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Sinelec Ebre, SL, per import de
430,66 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de dues centes bombetes led de 0,9
W (50 unitats de cadascun dels colors blau, roig, groc i verd).
6.2. Aprovar el pressupost presentat per Pau Curto Calvet, administrador de
sistemes informàtic en xarxa i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
(ICB0), registrat en data 8 de setembre de 2017, amb el número 4511, que tot
seguit es detalla:
Cost: 9.000 € i 1.890 € (corresponents al 21% d'IVA).
Data vigència: 15 de setembre de 2017 a 15 de setembre de 2018.
Duració: 1 any no prorrogable.
Objecte contracte: Construcció del lloc web del projecte turístic i cultural de
Roquetes i implementació i posada en funcionament del monitor informatiu
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ubicat al mercat municipal.
6.3. Adjudicar a la mercantil Transformaciones Agrícoles Martí SL, el contracte menor
d'obra corresponent a les obres "actuacions silvícoles de millora forestal a la forest CUP
21 Cova Avellanes i Marturi" i "treballs d'obertura d'una línia de defensa contra incendis
forestals i construcció d'obra civil", per un import de 47.799,85 euros i 5.774,9 euros
d'IVA, amb subjecció al projecte presentat.
7. Subvencions
7.1. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, per procediment de
concurrència competitiva, adreçades al foment i la participació ciutadana en l'activitat
social i la millora de la qualitat de vida en el municipi de Roquetes, any 2017, amb el
contingut que figura com annex A del present acord.
8. Secretaria
8.1. Aprovar les bases específiques i la convocatòria que ha de regir la selecció,
mitjançant concurs oposició, per cobrir amb caràcter interí la plaça de Secretaria de
l’Ajuntament de Roquetes, inclosa a l’Escala de funcionaris d’administració local amb
habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria, categoria d’entrada, enquadrada
al subgrup A1.
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