RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 10/04/2018
1. S'aprova l' acta anterior, núm. 11/2018, de data 27 de març
2. Hisenda
2.1. S'aprova el compte justificatiu, per atendre el pagament de les despeses per passar
inspecció d'Iteuve de varis vehicles de la brigada.
2.2. S'aproven despeses desplaçament en concepte de despeses originades pel
desplaçament a la jornada "La central de compres del món local de Catalunya. Terres de
l'Ebre".
2.3 S'aprova relació de factures núm. 12/2018 per import de 17.768,44 €
3. Llicències urbanístiques
3.1. Es concedeix devolució fiança llicència urbanística 19/2016
3.2. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 80/2016 consistents en adequació
local per a l'activitat, essent el domicili de l'obra Polígon Ansedó parcel.la 1, salvant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.3. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 29/2018 consistents en
demolicions d'envans, essent el domicili de l'obra Canal, 15, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
3.4. Es concedeix llicència obres majors exp. 87/2017 per a la realització d'ampliació de
la granja de porcs d'engreix fins a 2000 caps, a la finca situada al Polígon 34 parcel.la 6,
partida Pandorga.
4. Subvencions
4.1. S'accepta la subvenció concedida, pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport
a la Iniciativa Cultural, per import de 6.000,00 euros, per a l'adquisició de novetats
editorials en català o occità destinades a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes per a
l'anualitat 2018 (expedient CLT063/18/00195).
4.2. S'accepta la subvenció concedida pel Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, en data
23 de febrer de 2018, per destinar-la a l'obra "pavimentació d'un tram del camí de Racó
d'Omedo" al terme municipal de Roquetes, essent l'import concedit de 18.584,59 euros.
4.3. Es sol·licita una subvenció a la Diputació de Tarragona, àrea del Servei d’Assistència
al Ciutadà – Unitat de Cultura, per import de 5.000,00 €, per les obres de reforma de la
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il·luminació exterior del Casal Hort de Cruells, amb un pressupost d'execució de
6.317,87 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.
5. Registre d’animals perillosos
5.1. Es concedeix llicència per a la tinença d'un gos perillós anomenat BIMBA de raça
Terrier Staffordshire americà.
5.2. Es concedeix llicència per a la tinença d'un gos perillós anomenat MIA de raça
Terrier Staffordshire americà.
5.3. Es concedeix llicència per a la tinença d'un gos perillós anomenat MIA de raça
Terrier Staffordshire americà.
6. Béns
6.1. Es concedeix transmissió drets funeraris del nínxol número 56 de la sèrie 8a del
cementiri municipal.
6.2. Es concedeix transmissió drets funeraris del nínxol número 169 de la sèrie 13a de la
1a andanada del cementiri municipal.
6.3. S'autoritza la renovació l’ocupació via pública amb taules i cadires Bar ET
6.4. S'autoritza col·locar una jardinera a la Plaça Sant Antoni
6.5. S'autoritza ocupar la via pública per fer obres al carrer del Pou 4.
6.6. S'autoritza utilitzar una sala de l’Hort de Cruells per realitzar una reunió els dies
17/04/2018 i 23/05/2018 a les 18:30h.
6.7. S'autoritza cessió de material amb motiu de la celebració de la Festa de Sant Jordi.
6.8. S'aprova la liquidació de l'ocupació via publica mes de març de 2018 per import total
de 111,00€.
6.9. S'autoritza la utilització de la sala de reunions Ajuntament.
6.10. S'autoritza la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà per realitzar una xerrada informativa a Roquetes sobre la malaltia de les oliveres
el dia 03/05/2018 a les 19h.
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7. Contractació
7.1. S'aprova inicialment el projecte d'obres, per la nova pavimentació d'un tram del
camí del Racó d'Omedo amb un pressupost d'execució per contracte de 23.445,19 euros,
IVA inclòs.
8. Qualitat de Vida
Es dóna compte de l’escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, referent al Servei d’Ajuda
a domicili.
9. Convenis
9.1. S'aprova l'annex al conveni marc en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres
programes relatius al Benestar Social (Servei d'Ajuda a Domicili), per a l'any 2018.
10. Es desestima la sol·licitud de responsabilitat patrimonial presentada contra
l'ajuntament de Roquetes
11. Llicències d’activitat
11.1. S'aprova la memòria redactada pels Serveis tècnics municipals respecte a l'activitat
extraordinària del concert de la festa del 14 d'abril, que es realitzarà al pavelló
poliesportiu municipal el 14 d'abril de 2018.
Roquetes, 10 d’abril de 2018
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