EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM 1/2014, DE 7 DE GENER.
1.

Hisenda

1.1 Aprovar el compte justificatiu, per import de 373,41 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament.
1.2

Aprovar el pressupost número 127/2013, de data 16/12/2013, presentat per la mercantil
Falmobu SL, per import de 326,70 € (IVA inclòs), en concepte de reparació de la caldera de
l'escola Marcel·lí Domingo i autoritzar i disposar la despesa.

1.3

Aprovar l'oferta número 5012, de data 22/11/2013, presentada per l'Institut de
Tecnologia de la Construcció de Catalunya, per import de 584,65 € (IVA inclòs), en
concepte de manteniment de programes: pressupostos, estudis seguretat i salut i
preus/plecs any 2014 i autoritzar i disposar la despesa.

1.4

Aprovar la proposta número 737201634, presentada per TÜVRheinland Ibérica Inspection,
Certification & Testing SA, per import de 1.137,33 € (IVA inclòs), en concepte d'inspecció
periòdica d'instal·lació de baixa tensió de la piscina coberta municipal i autoritzar i
disposar la despesa.

1.5

Aprovar el pressupost presentat per EXTIN BAIX CAMP SLU, de data 10 de desembre de
2013, referent a revisió/manteniment d'extintors en edificis municipals que, figuren
detallats, per import total de 1.649,66 € i autoritzar i disposar la despesa.

2.

Llicències d'activitat

2.1

Donar-se per assabentada que, amb efectes de data 21 d'octubre de 2013, s'ha ampliat
l’activitat d'explotació ramadera cunícola, a 670 gàbies de conilla, amb 5 places de cabrum
de reproducció i 2 de cabrum per a sacrifici, ubicada a la parcel·la 259 del polígon 3,
d’aquest municipi.

2.2

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 2 de desembre de 2013, de l'exercici
l’activitat d'explotació ramadera de cria semiintensiva d'oví i cabrum ubicada a la parcel·la
3 del polígon 22, d’aquest municipi.

2.3

Donar-se per assabentada, amb efectes de data 4 d'octubre de 2013, de l'exercici
l’activitat d'explotació avícola de pollastres d'engreix, amb una capacitat de fins a 8.500
places, ubicada a la parcel·la 49 del polígon 16, d’aquest municipi.

3.

Instàncies

3.1

Concedir, a la companyia d'assegurances CATALANA DE OCCIDENTE, còpia de l'informe
núm. 32/13 emès per la Policia Local, en data 24 de desembre de 2013, referent a un
accident de circulació.

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

3.2

Concedir reserva d'espai per ambulància al carrer Sant Roc, 38.

3.3

Autorització l'ocupació de la via pública, davant del mercat públic, el dia 11 de gener de
2014, de les 11:00 hores a les 14:00 hores, amb motiu de la celebració d' una iniciativa
popular a la qual ANC dóna suport i que es diu “Signa un vot per la Independència”.

3.4

Cedir d'ús de 20 taules i cavallets per a 80 persones per tal de realitzar el campionat
d'escacs, el dia 12 de gener de 2014.

4.

Transport social

4.1

Aprovar el transport públic subvencionat de la línia de Tortosa-Jesús-Roquetes- a alguns
dels sol·licitants i denegar-ho a uns altres, per superar el SMI.

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

