EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 7/2014, DE 18 DE FEBRER
1.

Aprovar esborrany de l’acta de la sessió número 6/2014, de data 11 de febrer.

2.

Correspondència

2.1

L'Assessoria Abelló, S.L. tramet còpia de la relació de treballadors, model TC2, així com el
calendari laboral d'aquest Ajuntament per a l'any 2014 i el llibre oficial de festes.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per E.ON ENERGIA SL, per import de
54,79 €, en concepte subministrament de gas, i de 3.810,90 € en concepte de
subministrament d'electricitat, corresponent a la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de
serveis de subministrament, durant el quart trimestre de 2013.

3.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA GENERACION, SAU, per
import de 249,53 €, en concepte subministrament de gas, i de 3.810,90 € en concepte de
subministrament d'electricitat, corresponent a la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de
serveis de subministrament, durant el mes de gener de 2014.

3.3

Aprovar el pressupost presentat, per l'empresa DEXTRON, per import de 757,53 € (IVA
inclòs), en concepte d'adquisició de material (immobilitzador turisme i tunning plegable) per
a la Policia Local, i autoritzar i disposar la despesa.

3.4

Aprovar el pressupost presentat, per José Jovaní Giné, per import de 3.456,97 € (IVA inclòs),
en concepte de reparació màquines climatització biblioteca Mercè Lleixà, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.5

Aprovar el pressupost, presentat per l'empresa T SYSTEMS, en concepte de manteniment
programaris per l'any 2014 del SICAP, per import de 2.006,42 €, i autoritzar i disposar la
despesa.

3.6

Aprovar l'Annex per a 2014 al conveni marc per a la prestació del servei social d'atenció
primària a la comarca del Baix Ebre, i autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació
per import de 31.089,39 € a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, i ordenar el pagament.

3.7

Aprovar l'Annex per a 2014 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per a la realització del BAT (Banc d'Ajudes Tècniques) dins
del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a
les persones amb dependències (ProdeP), sent el cost de 1.086,39 €, i autoritzar, disposar la
despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament.
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3.8

Aprovar l'expedient de contracte menor de subministrament, per contractar amb l'empresa
Trafic i Serveis, el subministrament de plaques de carrer per a la urbanització Pilans, cartell
informatiu i plaques per a altres carrers de la població, per import de 2.153,18€, i autoritzar
i disposar la despesa.

3.9

Reconèixer l’obligació, per import de 18.926,77 € (IVA inclòs) a favor de REGIMOVI, SL, en
concepte de la factura número VE 223, de data 31 de desembre de 2013, corresponent a la
certificació número 2 de les obres complementàries de la urbanització del polígon ImssaTamsa, i ordenar el pagament.

3.10

Concedir. la devolució de les fiances dipositades, en referència a la llicència d'obres número
57/2012, pels imports següents:
- 360,00 €, en concepte de reposició dels serveis urbans afectats,
- 150,00 €, en concepte de gestió de runes.

3.11

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de gestió
de runes, llicència d'obres número 98/2012.

3.12

Aprovar el pressupost, presentat per SERTIC SA, per import de 592,90 € (IVA inclòs), en
concepte de subministrament de panell indicador de la població, i autoritzar i disposar la
despesa.

3.13

Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis, per contractar amb Ebre Digital, S.L, els
serveis de publicitat, i adjudicar la contractació, per import de 6.800,00 € (IVA inclòs), i
autoritzar i disposar la despesa per import de 5.439,98 € (IVA inclòs) i adoptar el compromís
de consignar en el pressupost municipal, per a l'exercici 2015, la quantitat de 1.360,02 €
(IVA inclòs) corresponent a l'anualitat 2015.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència de primera ocupació de l’immoble situat a la urbanització Els Pilans, 91,
habitatge unifamiliar aïllat, construït d’acord amb la llicència d’obres 94/2009.

4.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'un pou de 45 ml al
polígon 41 parcel·la 54, partida Colomà, amb un pressupost de 3.965,00 €(Exp. 5/2014), i
aprovar la liquidació provisional per import de 206,69 €

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de fer una sala de bany al 2n pis al
carrer Sagrat Cor, 29, amb un pressupost de 564,58 € (Exp. 23/2014), i aprovar la liquidació
provisional per import de 40,29 €.

4.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reformar l'establiment de
farmaciola, canviar l'accés, al carrer Major, 34-36, amb un pressupost de 5.760,39 € (Exp.
20/2014), i aprovar la liquidació provisional per import 285,71 €.

4.5

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de neteja i reparació de teulada i
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reparació de paret mitgera, al carrer Sant Gregori, 28, amb un pressupost de 820,00 € (Exp.
22/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 47,50 €.
5.

Instàncies

5.1

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, informe emès per la Policia Local, referent a
l'accident de circulació, de data 7 de febrer de 2014.

5.2

Autoritzar l'ocupació de la via pública, amb un contenidor, per obres que ha de realitzar al
carrer Major, 34.

5.3

Concedir el canvi de nom de la llicència de gual número 185 ubicat a l'Avinguda Diputació,
24 baixos.

5.4

Autoritzar, al Club Patí Roquetes, per ocupar el pavelló, els dies 14,15, i 16 d'abril de 2014,
de les 9:00 h. a les 17:30 h. amb motiu del III Campus de Patinatge Artística de Setmana
Santa, així com també cedir el material següent: 40 cadires normals i 5 taules.

5.5

Autoritzar, al Moto Club Roquetes, per ocupar el pavelló municipal, des de les 17:00 h. fins
a les 00:00 h., del dia 28 de febrer de 2014 i cedir el material que tot seguit es detalla:
- aparell de megafonia.
- 10 taules
- 25 cadires.
- canó-projector.
- un petit escenari.
- focus d'il·luminació gran.

5.6

Autoritzar, al Moto Club Roquetes, per utilitzar els rostidors de l'Observatori, amb motiu de
la 9a. Festa de la Moto Roquetes, així com cedir el material següent:
10 tanques.
- 200 cadires blanques de plàstic.
- 30 taules i 60 cavallets.
- aparell de megafonia i música ambiental.
- posar al web de l'ajuntament informació de l'acte.
- 3 trofeus
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