EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 2/2015, DE 20 DE GENER
1.

Correspondència

1.1

L'Agència Catalana de l'Aigua comunica que han arribat a un acord amb la
Confederación Hidrográfica del Ebro, (CHE) que s'ha materialitzat en una
resolució del dia 8 d'octubre de 2014, que inclou entre d'altres coses el
"Programa para la conservación y mantenimiento de cauces en la cuenca del Ebro
en Cataluña 2014-2015."
Durant el mes de gener, s'actuarà al barranc de Matamoros en el tram que
confronta amb el nucli d'aquesta població. En concret s'actuarà de la següent
manera: disminuint la densitat de vegetació, per tal de millorar la capacitat
hidràulica de desguàs d'aquest tram.

2.

Llicències urbanístiques

2.1

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Isabel II,16, llicència urbanística per
realitzar les obres de reparació de fuga de desaigüe, cornisa, tub en façana a la
finca situada al carrer Isabel II, 16, amb un pressupost de 950,00 € (Exp. 3/2015),
i aprovar la liquidació provisional, d'acord amb l'informe de l'arquitecte
municipal i que és com segueix: 52,15 €

2.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de bany a la
finca situada al carrer Gaia, 10, amb un pressupost de 1.530,00 € (Exp. 5/2015), i
aprovar la liquidació provisional, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal
i que és com segueix: 75,88 €

2.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament desconxats
façana i repicar balcons i canal de desaigüe al carrer Sant Antoni, 9, amb un
pressupost de 993,00 € (Exp. 7/2015), i aprovar la liquidació provisional, d'acord
amb l'informe de l'arquitecte municipal i que és com segueix: 53,69 €

3.

Instàncies

3.1

Cedir, l'ús del material següent: marcs d'alumini destinats per a exposicions,
amb motiu de l'exposició d'il·lustracions naturalistes relacionades entre d'altres
amb espais del Port i del Delta de l'Ebre, al Taller d'Art Cinta Dalmau de
Tortosa, des del dia 15 de febrer al 30 d'abril de 2015.

3.2

Concedir, a l'Associació Obre't'ebre, autorització per ocupar la sala de formació
del Casal de Joves, el dia 21 de gener de 2015, a les 19 hores, amb motiu de fer
una xerrada sobre el servei de voluntariat europeu.
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3.3

Concedir, a l'Associació Obret'ebre, ocupar des del dia 14 de febrer fins al 17 de
juny de 2015, per tal realitzar el taller d'anglès, els dimecres de les 16:00 hores
a les 17:00 hores.

3.4

Concedir, al titular de la llicència de gual núm. 407, situada al carrer Sant Mateu,
26. el distintiu, per estacionar enfront del gual del qual es titular o forma part
del nucli familiar.

3.5

Autoritzar, a l'entitat TRAIL ROQUETES, ocupar la sala d'audiovisuals del Casal
de Joves, amb motiu de celebrar una assemblea general el dia 23 de gener de
2015, de les 20 hores a les 22:30 hores.

4.

Serveis Socials

4.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

4.2

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

5.

Cementiri

5.1.

Autoritzar,la col·locació d'una làpida al nínxol número 54 de la sèrie 9ª del
cementiri municipal.

6.

Transport social

6.1

Aprovar la bonificació del 50% del transport públic subvencionat de la línia de
Tortosa-Jesús-Roquetes.

7.

Contractació

7.1

Adjudicar el contracte d’obres “Condicionament dels camins malmesos pels
aiguats del novembre de 2012", d’acord amb la qual, va obtenir la millor
puntuació l’empresa Olegario Estrada SL, pel preu de 117.212,45€ més IVA
amb una duració de 5 setmanes, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats, així com al contingut de l’oferta inclosa en
la proposició de l’adjudicatari i requerir l’empresa perquè en el termini màxim
de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació,
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.

7.2

Aprovar la relació efectuada, per la Mesa de Contractacio, classificada i
valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no
han estat declarades desproporcionades o anormals, per la contració del servei
de perruqueria de la llar municipal de jubilats i pensionistes de Roquetes situat
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a les instal·lacions de l’edifici de l’Antic Noviciat dels Jesuïtes, segons la qual
l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques, és la presentada per una ciutadana del municipi.
8.

Convenis

8.1

Aprovar el conveni presentat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), en data 15
de gener de 2015 i amb número de registre d'entrada 190, amb vigència des de
l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2014, prorrogable anualment, amb una
durada màxima de 10 anys, en virtut del qual l'Ajuntament de Roquetes posa
gratuïtament a la seva disposició el consultori municipal per tal que es pugui
prestar la corresponent assistència sanitària de cobertura pública a càrrec de
CatSalut, i que fixa la contraprestació econòmica i el sistema de pagament.
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