EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1.

Aprovar, si procedeix, esborranys actes número 15/2015, de data 20 d'abril, i
número 16/2015, de data 21 d'abril de 2015

2.

Correspondència

2.1

El Registre de la Propietat de Tortosa 3 comunica que, en compliment de l'art.
659 de LEC, s'ha presentat manament, ordenant la expedició de Certificació de
domini i càrregues de la finca registral 13371 de Roquetes, a efectes d'execució
per al procediment d'Execució Hipotecària , davant l'Agència Tributària, així com
l'anotació preventiva de l'embargament lletra A del dia 7/11/2012, ordenat per
BASE per delegació de l'Ajuntament de Roquetes, expedient administratiu de
constrenyiment número 2011/054956.

2.2

El Registre de la Propietat de Tortosa 3 comunica que, en compliment de l'art.
659 de LEC, s'ha presentat manament, ordenant la expedició de Certificació de
domini i càrregues de la finca registral 13356 de Roquetes, a efectes d'execució
per al procediment d'Execució Hipotecària davant l'Agència Tributària, així com
l'anotació preventiva de l'embargament lletra A del dia 7/11/2012, ordenat per
BASE per delegació de l'Ajuntament de Roquetes, expedient administratiu de
constrenyiment número 2011/054956.

2.3

La Junta Distribuïdora d'Herències del Departament d'Economia i Coneixement,
comunica que en data 20 de gener de 2015 va tenir lloc una sessió de treball de
membres de la Generalitat de Catalunya de la Junta Distribuïdora d'Herències,
de la qual va resultar l'acord de comunicar a tots els membres els béns
immobles provinents d'herències intestades que s'està en disposició d'alienar.

2.4

El Consorci de Comunicació Local comunica que el Consell General del Consorci
de Comunicació Local en sessió de 26 de març de 2015, va aprovar un Dictamen
(ref. Registre 30/15) i trameten el text íntegre, referent a l'aprovació inicial de
la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.

2.5

El Consorci de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià
(CODE), comunica que en la sessió de data 17/03/2015, s'ha acordat iniciar la
dissolució d'aquest ens per la creació del nou Consorci de Polítiques Ambientals
de les Terres de l'Ebre.
El COPATE se subroga en la posició del CODE en tots els contractes., convenis,
concessions, acords, subvencions i qualsevol altra relació jurídica bilateral de la
qual l'ens fos part.
Per resolució motivada, els òrgans de govern municipals podran procedir a la
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modificació o resolució d'aquestes relacions jurídiques. El personal del CODE
amb efectes 1 d'abril de 2015 es subroga al COPATE, i els serveis que es reben
es continuaran prestant.
2.6

La Fundació Carles Pi i Sunyer, comunica el seu compromís amb el món local i
que es manifesta en molts dels projectes que s'han impulsat al llarg de la seva
història, i en aquesta edició es compleixen 10 anys que l'Observatori de Govern
Local fa un seguiment periòdic del mapa municipal català i intenta aportar eines
de suport als responsables dels ajuntaments, i trameten informe.

2.7

La Sindicatura de Comptes de Catalunya, comunica que s'ha publicat a la pàgina
web de la Sindicatura l'informe 2/2015, relatiu a la Memòria dels comptes
generals dels municipis, exercici 2012.

2.8

El Ministerio de la Presidencia comunica que el pròxim 1 de juny de 2015,
entrarà en vigor les previsions, contingudes a la Llei 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa, per a configurar un Tauler Edictal Únic (TEU) a través del BOE.
A partir d'aquesta data, els anuncis de notificació que realitzi qualsevol
Administració Pública, quan els interessats en un procediment siguin
desconeguts, hauran de publicar-se necessàriament al BOE, i aquestes
publicacions seran gratuïtes.
Demanen que abans del 18 de maig es donin d'alta els usuaris d'aquesta entitat,
així com a realitzar les proves d'enviament utilitzant el sistema de servei web o
de formulari que s'ajusti millor a les nostres necessitats.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., per import de 1,31 €, en
concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament d'electricitat, durant el mes de març de 2015.

3.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U., per import de 192,36 €, en concepte de taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, durant el mes de
març de 2015.

3.3

Deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de febrer de
2015, atesa la duplicitat amb l'acord de la Junta de Govern Local de data 27 de
gener de 2015.
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3.4

Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
de 2.140,98 €, atès que en data 21 d'abril de 2015 BASE-Gestió d'Ingressos ha
ingressat al compte de l'Ajuntament a Catalunya Banc, l'import de 2.140,98 €,
en concepte de liquidació en període voluntari i executiva de quotes de
conservació corresponents al mes de març de 2015.

3.5

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 445,00 € en
concepte de gestió de runes, segons llicència urbanística expedient núm.
21/2008.

3.6

Aprovar el pressupost per import de 1.409,65 € (IVA inclòs), en concepte de
reparació equip climatització de les dependències de la Policia Local , i
autoritzar i disposar la despesa.

3.7

Aprovar el pressupost per import de 1.646,71 €, (IVA inclòs), en concepte de
reposició punt d'enllumenat públic a la Raval de Cristo, i a utoritzar i disposar la
despesa.

3.8

Aprovar el pressupost presentat per import de 189,40 € (IVA inclòs) en
concepte d'inspeccions periòdiques a realitzar en aparells elevadors.

3.9

Aprovar el pressupost presentat per import de 1.627,43 €, (IVA inclòs), en
concepte de subministrament elèctric per al pavelló poliesportiu municipal, i
autoritzar i disposar la despesa.

3.10

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 621,94 €
en concepte de lloguer mes d'abril 2015, del Jutjat de Pau, ubicat al carrer
Major, 5, i ordenar el pagament.

3.11

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 € ,
en concepte del lloguer del mes d'abril de 2015, del local situat al carrer Anselm
Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de l'IES Roquetes, i
ordenar el pagament.

3.12

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 44,63 €,
en concepte de assistència a la reunió al Centre d'Emergències del 112 de la
demarcació de Tarragona-Terres de l'Ebre, el dia 15 d'abril de 2015, i ordenar el
pagament.

3.3

Aprovar la Certificació número 1, per import de 74.137,60 €, referent a la
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factura número 150077, de data 8 d'abril de 2015, amb Registre d'Entrada
número 1843, per import de 74.137,60 €, referent a la Certificació número 1, en
concepte de l'obra "Condicionament dels camins malmesos pels aiguats del
novembre de 2012." i reconèixer l'obligació.
3.14

Concedir, la cessió dels drets de cobrament de la Certificació núm.1 per import
de 74.137,60 €, en concepte de l'obra "Condicionament dels camins malmesos
pels aiguats del novembre de 2012", a favor de GEDESCO SERVICES SPAIN,
S.A.U., al compte bancari núm. ES08-2038-1560-01-6000191416 de BANKIA, S.A.

4.

Obres Públiques i Serveis

4.1

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut del projecte de l'obra " Pavimentació carrers
nucli antic, Raval de la Mercè i Raval de Cristo", redactat per l'empresa Auxiliar
de Firmes y Carreteras, S.A.

4.2

Concedir, a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, SDG, S.A., sol·licita llicència d'obres
per adequació de tapes d'escomeses de gas a diversos carrers de Roquetes,
amb un pressupost de 530,00 € (Exp. 10/15-S).

5.

Instàncies

5.1

Concedir, a l 'Associació Obret'Ebre, la cessió de 2 taules i 2 cavallets, amb
motiu de l'obra de teatre el dia 2 de maig de 2015.

5.2

Autoritzar, a la Comissió de Festes de la Ravaleta, ocupar el Casal de la Ravaleta
els dies 13 i 14 de juny de 2015, i concedir la cessió del material següent: un
escenari, i 10 tanques grogues, així com utilitzar el parquing de darrera del
Casal de les 17h. a les 20 h. del dia 13 de juny de 2015, amb motiu de la
realització de la segona edició del "eks we can" al Casal de la Ravaleta, el dia 13
de juny de 2015.

5.3

Autoritzar, al Club Futbol Sala de Roquetes, ocupar la pista de futbol sala del
camp municipal, els dies 26 i 27 de juny de 2015, amb motiu de la realitzar un
torneig de futbol sala.

5.4

Concedir, a CBE Making Dance, ocupar el pavelló municipal per aquest dia, així
cedir 200 cadires, per al dia 6 de juny de 2015, per tal de celebrar la festa de
"Mira qui balla".

5.5

Donar de baixa la llicència de gual permanent de 3ml, número 348, del carrer
Sant Mateu número 12.

6.

Transport social
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6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7.

Cementiri

7.1

Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 126 de la sèrie
2ª del cementiri municipal.
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