EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL núm. 26/2015 DE DATA 14
DE JULIOL DE 2015
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 25/2015, de data 30 de juny de
2015.

2.

Correspondència

2.1

El Consorci Administració Oberta de Catalunya informa que activaran a e-TRAM
el nou tràmit "Sol·licitud d'accés a la informació pública" (amb els mateixos
responsables que actualment que hi ha al tràmit d'instància genèrica i amb
autenticació mitjançant certificat digital).
Aquesta activació es realitzarà en un termini de 15 naturals a partir de la data
d'aquesta comunicació. En el cas que no estar d'acord es pot demanar la baixa .

3.

Hisenda

3.1

Reconèixer l'obligació per import de 600,00 €, a favor de l'Institut Roquetes
amb motiu del Premi-beca de l'Institut Roquetes, i ordenar el pagament.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 54,40 € a
favor del Departament de Salut, en concepte de taxa d'inspecció control
periòdic de data 12/12/2014 de l'establiment de manipulació de caça situat a la
carretera del Reguers, km Esc. 1 de Roquetes, i ordenar el pagament.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.439,90 € (IVA inclòs), a favor de
T SYSTEMS, en concepte de manteniment programaris per a l'any 2015.

3.4

Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de
juny de 2015, i que ascendeix a 106,50 €.

3.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 € ,
referent al lloguer del mes de juny de 2015, de l'immoble situat al carrer
d'Anselm Clavé s/n, on s'imparteix el grau de perruqueria de l'IES de Roquetes, i
ordenar el pagament.

3.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 621,94 €,
en concepte de lloguer del mes de juny de 2015, del local situat al carrer Major
núm. 5 baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, i ordenar el
pagament.

3.7

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 26,20 € en
concepte de part de les despeses ocasionades per l'assistència a un seminari
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d'actualització per a interventors realitzat a l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya, el dia 17 de juny de 2015, i ordenar el pagament.
3.8 Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. €, per import de 2,04 €, 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 maig de 2015.
3.9

Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.904,00 € (IVA inclòs), a favor de
T-Systems ITC Iberia SAU (Societat Unipersonal), en concepte de servei de
consultoria remota de sistemes.

3.10 Atorgar, a la Comissió de festes de la Capella del Carme - Parròquia Raval de
Cristo, un ajut econòmic per import de 720 €, amb càrrec a "l'aplicació
pressupostària 334.48900", per l'organització dels actes de les Festes de la
Capella del Carme, que tindran lloc el 18 I 19 de juliol.
Requerir, a la Comissió de festes de la Capella del Carme - Parròquia Raval de
Cristo, per a què aporti els comptes justificatius de l’ajut atorgat, dins del
període màxim de tres mesos a comptar des de la finalització del termini per
realitzar l'activitat subvencionada, d'acord amb la documentació que hauran de
presentar.
Concedir 2 trofeus per a la celebració dels concursos que realitzin.
3.11 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 325 €, en
concepte de la tarifa per tramitació d'informe integrat de l'òrgan tècnic
ambiental del Consell comarcal del Baix Ebre d'acord amb la Llei 20/2009, de
l'expedient de la llicència d'activitat número 444/2015, sol·licitat per BV
Empresa Activa SLU, i ordenar el pagament.
3.12 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 325 €, en
concepte de la tarifa per tramitació d'informe integrat de l'òrgan tècnic
ambiental del Consell Comarcal del Baix Ebre d'acord amb la Llei 20/2009, de
l'expedient de la llicència d'activitat número 446/2015, sol·licitat pel Servei
Català de la Salut, i ordenar el pagament.
4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, Llicència urbanística per realitzar les obres consistents en Reparar
humitats al terrat. Aixecar i tornar a col·locar, essent el domicili de l'obra
València, 2, amb un pressupost de 1.500,00 € (Exp. 67/2015), i aprovar la
liquidació provisional per import de 74,40 €.
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4.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en Reparar
cantonada façana immoble, essent el domicili de l'obra Torre d'en Gil, 102, amb
un pressupost de 500,00 € (Exp. 72/2015), i aprovar la liquidació provisional per
import de 22,15 €

4.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en enguixat i
pintat de 2 habitacions i reparació de la impermeabilització de la terrassa,
essent el domicili de l'obra Torre d'en Gil, 121, amb un pressupost de 3.000,00 €
(Exp. 74/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 148,80 €.

4.4

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en tancament
de la finca 150 ml., al lateral amb tela metàl·lica i 38 ml amb tela i muro de
formigó, col·locar porta de tela metàl·lica de 4 ml., essent el domicili de l'obra
Polígon 20 parcel·la 66, Partida Pas de Berenguer, amb un pressupost de
3.400,00 € (Exp. 75/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de
168,64 €.

4.5

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en col·locar
plaqueta damunt de l'existent 2,5 x 2,5 i repicar un metro de paret per humitats,
essent el domicili de l'obra Lepanto, 8, amb un pressupost de 300,00 € (Exp.
79/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

4.6

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en repicar
façana i lluir-la, essent el domicili de l'obra Balagué, 19, amb un pressupost de
500,00 € (Exp. 80/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 22,15 €

4.7

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en reparació
gotelleres façana segons pressupost, essent el domicili de l'obra Port de Caro,
39, amb un pressupost de 995,60 € (Exp. 81/2015), i aprovar la liquidació
provisional per import de 35,64 €.

4.8

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en instal·lació
de l'aigua, essent el domicili de l'obra Regadio Pelle, 13, amb un pressupost de
516,00 € (Exp. 77/2015), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

4.9

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en repicar
parets de façana per desconxats, essent el domicili de l'obra Unió,11, amb un
pressupost de 1.364,00 € (Exp. 82/2015), i aprovar la liquidació provisional per
import de 48,83 €.

5.

Impostos i Taxes

5.1

Concedir a Les Arenes d'Or de Marzuga, SL, efectuar la liquidació de la Taxa
d'escombraries, corresponent a l'any 2012, de la llicència d'activitat que
desenvolupava al carrer Ulldecona número 20 de Roquetes, pel període que va
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tenir donada d'alta la llicència d'activitat esmentada: des del mes de maig fins el
mes de setembre de l'any 2012, atès que segons les dades que consten en
aquestes oficines municipals, resulta que en data 14/05/2012 es va concedir la
llicència d'activitat a "Les Arenes d'Or de Marzuga, SL" i en data 19/09/2012, es
va realitzar el canvi de nom de la llicència d'activitat.
5.2

Donar de baixa del padró la taxa d'escombràries, de l'immoble ubicat a la
partida del Racó d'Homedo número 7, a partir de l'exercici 2016, atès que
manifesta que aquest immoble es troba en molt mal estat.

6.

Instàncies

6.1

Autoritzar a l'ASSOCIACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA LA CURSA DEL LLOP,
realitzar la prova esportiva anomenada "XXIII MITJA MARATÓ PUJADA A
CARO-LA CURSA DEL LLOP", el dia 19 de juliol de 2015.

6.2

Comunicar que no es considera oportú col·locar espills a la cruïlla dels carrers
Sant Agustí i Santa Càndia, atès que no es tracta d'una zona especialment
conflictiva en quan a accidentalitat, amb aquesta situació es troben molts
carrers de la població, sent impossible cobrir totes les cruïlles, al no disposar
aquest ajuntament dels mitjans suficients.

6.3

Autoritzar, a la senyora Anna Vicente Cid, ocupar dos places d'estacionament al
carrer d'Ansedó, des del dia 27 de juliol fins al dia 5 d'agost de 2015, durant les
festes de la Raval de Cristo.

7.

Serveis socials

7.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

8.

Convenis

8.1

Adherir-se a la campanya de difusió de la línia 900, per a la difusió del servei
d'atenció telefònica especialitzada de la xarxa d'atenció i recuperació integral
per a les dones en situacions de violència masclista. El Servei d’Atenció
Telefònica Especialitzada per a les dones en situació de violència masclista 900
900 120 al municipi de Roquetes.

8.2

Prorrogar el Conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i
l'Ajuntament de Roquetes en matèria d'atenció educativa a la diversitat de
l'alumnat d'ensenyament secundari obligatori, a través del projecte CONEGUEM
per als cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

9.

Subvencions
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9.1

Acceptar la proposta de resolució provisional de concessió de subvenció a
ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents
d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments
esportius existents a executar durant l'any 2015, essent la proposta
d'atorgament de l'expedient núm. 84.017/00 per l'actuació de subministrament
de material esportiu per import de 2.977,78€ amb un pressupost de 3.308,64€.

10.

Contractació

10.1 Acceptar en tot el recurs interposat per l'empresa Infordisa SA contra el Decret
270/2015, 19 de juny de 2015, en el qual s'adjudicava el contracte de
subministrament d'equips i llicències d'informàtica per a les oficines de
l'Ajuntament de Roquetes, a l'empresa Infoconnexions SL, i que en l'oferta de
l'empresa adjudicatària Infoconnexions SL s'ha comprovat que no estava
inclosa l'oferta de la llicència ORACLE, motiu pel qual el pressupost aportat per
aquesta no s'ajustava a la demanda del Ajuntament, i en conseqüència, una
vegada afegit aquest concepte al total pressupostat, no resultaria ser l'oferta
de l'empresa Infoconnexions la més avantatjosa.
I resultat de la revisió de les ofertes presentades, el quadre de valoració queda
conformat de la manera següent :
- Es corregeix l'error i l'oferta que presenten és amb l'IVA inclòs.
- S'afegeixen a l'oferta els elements que feien falta per completar-la.

Empresa

Import (IVA inclòs)

Joan Trullen Pla

7.575,81€

Infordisa SA

6.752,30€

Infoconnexions SL

8.087,28€

Deixar sense efecte la resolució 270/2015 de 19 de juny pel qual s'adjudicava el
contracte de subministrament d'equips i llicències d'informàtica per a les oficines de
l'Ajuntament de Roquetes a l'empresa Infoconnexions SL.
Adjudicar el contracte de subministrament esmentat a favor de l'empresa Infordisa SA,
per import de 6.752,30€ (IVA inclòs).
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