RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17/04/2018
1. S'aprova l'esborrany acta anterior, núm. 12/2018, de data 10 d’abril
2. Hisenda
2.1. S'aproven les despeses desplaçament en concepte de despeses originades pel
desplaçament a Sant Joan dels Domenys els dies 2 i 28 de març.
2.2. S'aprova relació de factures número 13/2018 per import de 4.333,03 €.
2.3. S'aprova relació de factures número 14/2018 per import de 15.580,45 €
2.4. S'aprova el pagament de la meitat dels costos de la indemnització de final de
contracte per la participació al projecte "manteniment d'espais naturals i/o urbans" del
programa Treball i Formació.
3. Béns
3.1. S'autoritza a la Penya Barcelonista Mont-Caro, ocupar la Plaça del Pou i material
per poder muntar una pantalla gegant, amb motiu de la celebració de la Final de la Copa
del Rei.
3.2. S'autoritza al GEPEC-EdC, per posar una parada Diada de Sant Jordi i material.
3.3. S'autoritza reserva d’espai per l'entrada i sortida al C. Sta. Anna 6.
3.4. S'autoritza la col·locació de cartells de l'Associació de Donants de Sang del Baix
Ebre.
3.5. S'autoritza la utilització d'una sala Hort de Cruells del 2 al 24 de juny, per realitzar
una exposició de dibuixos, micro conferències i tallers oberts a la ciutat de Roquetes de
tipus divulgatiu en el camp humanístic, científic i literari.
3.6. S'autoritza a la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l'Ebre, per
utilitzar la sala d’audiovisuals antic ajuntament poder realitzar un curs "Formació en
dinamització i participació juvenil: El vincle amb la gent jove".
3.7. S'autoritza ocupar la via pública davant de l'immoble al carrer Major 33, per instal·lar
una plataforma elevadora del dia 19 al 23 d'abril.
4. Subvencions
4.1. S'accepta la subvenció concedida, pel Consell d'Administració de l'Oficina de Suport
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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).
5. Llicències urbanístiques
5.1. Es dona per assabentat llicència urbanística exp. 30/2018 consistents en reforma de
cuina i lavabo, essent el domicili de l'obra c. Cinta, 9.
6. Personal
6. S'aproven les bases específiques que han de regir el procés selectiu per la constitució
d’una borsa d’interinitat de neteja per a la brigada municipal de l’Ajuntament de
Roquetes, mitjançant concurs-oposició. Així com la convocatòria corresponent, i que es
detallen.
Roquetes, 17 d’abril de 2018.
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