EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 46/2017 DE 12 DE
DESEMBRE
1.1. Lectura i aprovació actes anteriors
1.1. Aprovar actes anteriors, núm. 44/2017, de data 5 de desembre de 2017, i núm.
45/2017, de data 7 de desembre.
2. Urbanisme
2.1. Denegar la llicència de parcel.lació de les finques inscrites al Registre de la
Propietat de la finca 1053 al volum 3890 foli 101, atès que no ha presentat la
documentació requerida, essent necessari conèixer la situació registral de les finques
que es pretenen segregar, ja que la resolució de l'expedient implica la creació de noves
finques registrals.
3. Béns
3.1. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de
novembre de 2017, i que ascendeix a l'import total de 199,00€.
3.2. Autoritzar el trasllat de despulles al nínxol número 220 de la sèrie 1a del cementiri
municipal.
3.3. Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes per acompanyar amb el
cotxe policial i vetllar per la seguretat i regulació del trànsit, el recorregut previst de
marxa des de la plaça Pare Cirera fins a la Raval de l'Art i tornar, previst de caminada
popular organitzada per l'AAVV La Ravaleta per participar en la Marató de TV3 el proper
dissabte dia 16 de desembre de les 10:00 fins les 12:30 hores.
3.4. Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes per acompanyar amb el
cotxe policial i vetllar per la seguretat i regulació del trànsit, el recorregut previst de la
caminada popular organitzada per l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo per participar en la
Marató de TV3 el dia 17 de desembre a les 10 del matí, amb recorregut des del Pavelló
Poliesportiu fins a l'Hort de Cruells.
3.5. Denegar l'autorització per utilitzar el camp de gespa el dia 16/12/2017 atès que està
ocupat el mateix dia per partits programats del CD Roquetenc i l'A.E. Veterans
Roquetenc.
3.6. Autoritzar la cessió de la sala del segon pis de l'antic ajuntament dels mesos
d'octubre a juny, al senyor Sergi Masip Garcia, d'Espai de So- l'Escola de música
tradicional Ebrenca "Lo Canalero" per realitzar classes de cant i ball popular, amb el
següent horari:
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- Dimarts: de 15h a 20h.
- Dimecres: de 15h a 20h.
- Dissabte: de 11h a 13h.
3.7. Autoritzar la cessió d'ús del Casal de la Raval de Cristo així com la cessió de 200
cadires amb motiu de la celebració d'una exhibició de ball amb benefici de la Marató de
TV3 que es realitzarà el diumenge 17 de desembre de les 17h a les 22h.
3.8. Denegar a una veïna del C. Cervantes, 36, 1er 1a, la possibilitat de posar una nova
plaça d'estacionament per a minusvàlids, havent comprovat les necessitats reals i
atenent que és una zona on l'estacionament no és especialment complicat, afegint la
difícil conciliació que hi pot haver entre una reserva d'espai on s'estaciona deixant la
part de l'acompanyant contra la façana dels immobles.
4. Subvencions
4.1. Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, per inversions a la
Biblioteca Mercè Lleixà pel 10è aniversari, essent l'import concedit de 564,01 euros, per
a un pressupost de 3.992,06 euros.
4.2. Renunciar a la subvenció concedida, per la Diputació de Tarragona, àrea del Servei
d’Assistència al Ciutadà, per import de 1.756,80,00 euros, per la recollida i trasllat
d'animals domèstics abandonats des del municipi fins a un dipòsit autoritzat, dintre de
la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la
gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida
d'animals domèstics abandonats, amb un pressupost de despeses de 3.158,00 euros.
4.3. Concedir les subvencions que es relacionen a continuació, per al foment de la
participació en activitats del municipi i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de
la cultura, per a l’anualitat 2017:

Associació
Associació de veïns "La Ravaleta"
Coral Preludi a Caro
Comerç Agrupat de Roquetes
GEPEC – EdC
Associació de Dones de Roquetes
Associació Llar de Jubilats i Pensionistes
Congregació Mariana
Centre Parroquial Mare de Déu del Port
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Import de subvenció
1.552,00 euros
1.055,00 euros
1.452,00 euros
752,00 euros
1.152,00 euros
1.602,00 euros
650,00 euros
522,00 euros
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1.252,00 euros
325,00 euros

Associació Juvenil Ball de Diables Lucifers
Amics de la Capella del Port

4.4. Concedir les subvencions que es relacionen a continuació, per al foment de la
participació en activitats al municipi i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de
l'ensenyament, per a l’anualitat 2017:
Associació

Import de subvenció
650,00 euros
150,00 euros
150,00 euros
1.000,00 euros
500,00 euros

Escola Mestre Marcel·lí Domingo
Escola Raval de Cristo
AMPA CEIP Raval de Cristo
AMPA Escola Mestre Marcel·lí Domingo
AMPA IES Roquetes

4.5. Concedir les subvencions que es relacionen a continuació, per al foment de la
participació en activitats al municipi i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de
l'esport, per a l’anualitat 2017:

Associació

Import de subvenció
1.100,00 euros
600,00 euros
1.000,00 euros
600,00 euros
540,00 euros
600,00 euros

Club d'escacs Peó Vuit
Club Esportiu BTT Terres Ebre
Moto Club Roquetes
Penya Barcelonista Mont-Caro
La Joca-Club Alpí
Club Futbol Sala Roquetes
5. Qualitat de Vida

5.1. Es dóna compte de l’escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, referent al Servei
d’Ajuda a Domicili i que tot seguit es detallen:
Atorgar el servei d’ajuda a domicili a les sol·licituds següents:
Expedient tipus

Població

Exp2015/00556
SAD Dependència

Roquetes 9 h/mes
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Hores

Cost servei fins Data d’inici
30h.mensuals
1,25 €/hora

20/09/2017
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Modificar la intensitat del servei a les sol·licituds següents:

Expedient

Població

Exp2012/00059
Roquetes
SAD Dependència

Passa de

A tenir

Data
d’efectivitat

15 h/mes

21 h/mes

18/09/2017

Modificar el servei, de SOCIAL A DEPENDÈNCIA, a les sol·licituds que es detallen, 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
establert 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

Passa de

A tenir

Data
d’efectivitat

Exp2016/00731

Roquetes

2h/set

9h/mes

02/10/2017

Exp2016/00605

Roquetes

3h/set

23h/mes

05/09/2017

5.2. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Contractació
6.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Endesa Energia SAU, per import
de 1.742,40 euros (21% IVA inclòs), per la gestió de modificació de la potència
contractada de diversos subministraments elèctrics dels equipaments municipals.
6.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Numarcebre SL, per import de
29.010,78 euros (21% IVA inclòs), per les obres d'adequació de la planta baixa de l'antic
edifici consistorial per tal d'ubicar-hi les oficines dels serveis socials municipals i el jutjat
de Pau.
6.3. Aprovar el pressupost presentat pel senyor Xavi Querol Coll, per import de
9.989,48 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de mobiliari per a les oficines dels
serveis socials municipals i del jutjat de pau a ubicar a l'antic edifici Consistorial.
6.4. Adjudicar a la mercantil Construcciones 3 G SA, el contracte menor d'obra
"repavimentació d'un tram del camí de la Cardenes", per un import de 30.073,68 euros i
6.315,47 euros d'IVA, amb subjecció a la memòria aprovada per la Junta de Govern Local
realitzada en data 21 de novembre de 2017.
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6.5. Rectificar el punt segon de l'acord de Junta de Govern Local de data 7 de desembre
de 2017.
On diu:
"Autoritzar i disposar la despesa per import de 81.940,46 euros, [...]".
Ha de dir:
"Autoritzar i disposar la despesa per import de 99.147,96 euros, [...]".
7. Hisenda
7.1. Acceptar la resolució de revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Ajuntament
de Roquetes, per un import de 39.719,05 euros, d'acord amb el quadre següent:
PRESSUPOST

IMPORT SUBVENCIÓ

INICIAL

241.124,67 euros

96.449,87 euros

REVISAT

141.827,07 euros

56.730,82 euros

Segon.- Acceptar l'obligació de l'Ajuntament de Roquetes de reintegrar la quantitat
total de 42.301,46 euros, corresponents a l'excés de la bestreta percebuda, per import
de 39.719,05 euros, més els interessos de demora corresponents, per un import de
2.582,41 euros, calculats des de la data de transferència a l'Ajuntament, el 15 de
desembre de 2015, i fins a la data en què s'acorda la procedència del reintegrament.
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