EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 4/2015, DE 03 DE FEBRER
1.

Hisenda

1.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer Endesa Energía XXI,
SLU, per import de 1.310,67 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament de gas , durant el quart de 2014.

1.2

Aprovar la liquidació, de la taxa que ha de satisfer Gas Natural SUR SDG, SA, per
import de 531,53 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament de gas , de la liquidació del 2014.

1.3

Aprovar la liquidació, de la taxa que ha de satisfer Gas Natural
Comercializadora SA, per import de 41,59 €, en concepte de taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament de gas , de la
liquidació del 2014.

1.4

Aprovar la liquidació, de la taxa que ha de satisfer Gas Natural Distribución
SDG, SA, per import de 1.862,86 €, en concepte de taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o
entitats explotadores de serveis de subministrament de gas , de la liquidació
del 2014.

1.5

Aprovar el pressupost que presenta Armeria Descarrega SL, per import de
765,00 € (IVA inclòs), en concepte comprar 1.500 cartutxos (1000 tipus blindada
i 500 tipus SeCa), calibre 09 mm Pb, per reposar la munició de dotació i realitzar
les pràctiques de tir anuals. 9 mm. I Autoritzar i disposar la despesa .

1.6

Concedir la devolució, a Mantenimientos, Ayuda a l'Explotación y Servicios SA,
(MAESSA), de l'aval del Banco Gallego, per import de 2.556,00 €, per garantir
l'estesa de cable soterrani al carrer Major núm. 50, corresponent a la llicència
urbanística 18/19 -S.

1.7

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 64,20 €,
en concepte de despeses transport viatge a Barcelona ,amb motiu d'assistir a
la jornada que es va realitzar a la Direcció General de Joventut a Barcelona. I
ordenar el pagament.

1.8

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import d'11,95 € a
favor del Servei Català de Trànsit,en concepte de taxa concessió de llicència,
de l'expedient 94/1562603-8 de data 30/01/2015, referent a la rua de

carnestoltes. I ordenar el pagament.
1.9

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ORANGE ESPAGNE, S.A.
U. per import de 217,92 €, 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 quart
trimestre de 2014.

1.10

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES,
S.A. U. per import de 135,63 €, 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
desembre de 2014.

1.11

Aprovar la proposta de difusió per a l'any 2015, per import de 500,00 € (IVA no
inclòs), no prorrogable, presentada per l'empresa Surtdecasa CB, atès l'interès
de l'àrea de Turisme de l'Ajuntament de Roquetes. I autoritzar la despesa.

1.12

Aprovar la relació número 01/2015, referent a l'impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total
de 21.168,04 €, liquidacions des de la número 1 fins a la número 30/2015.

1.13

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 60,35 €,
en concepte de viatge a Barcelona el dia 26 de gener de 2015, amb motiu de
l'assistència a una reunió del Patronat de l'Observatori de l'Ebre, I ordenar el
pagament.

2.

Impostos i taxes

2.1

Anul·lar el rebut de Taxa d'Escombraries, any 2014, relatiu a l'immoble del
carrer santa Clara, 7, P02. I emetre un altre rebut pel mateix concepte a favor
de la propietària.

3.

Instàncies

3.1

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SCP, còpia de l'informe emès per
la Policia Local referent a l'accidente de tràfic ocorregut el dia 8 de novembre
de 2014, amb els vehicles matrícula 3613FXP, 8460FRT i 8958HHN, així com
fotografies del mateix.

3.2

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SCP, còpia de l'informe emès per
la Policia Local referent a l'accidente de tràfic ocorregut el dia 19 de gener de
2015, amb els vehicles matrícula 8458CPN i 9265DXY.

3.3

Comunicar que 'Ajuntament col·locarà dues plaques amb la nomenclatura
corresponent, una al començar el carrer i l'altra al final per tal que pugui ser

identificat pels usuaris de la via.
3.4

Autoritzar, a Obre't Ebre, la cessió d'ús de la sala de formació del Casal de
Joves per als dies 4, 9, 13 i 20 de febrer de 2015, així com la cessió de l'ús del
canó, amb motiu de la realització de la formació de l'Eco Hort el Canal de
Roquetes.

3.5

Comunicar a la Penya Ciclista Baix Ebre "Ja arribarem", que la Policia Local
col·laborarà en la 28 ena Marxa Cicloturista Terres de l'Ebre, per tal de regular
el trànsit el dia 28 de març per a la sortida, al moment de passar pel nostre
terme municipal.

3.6

Concedir, una placa d'estacionament per a persones minusvàlides al carrer
Almogàvers, i es buscarà el lloc més adient tenint en compte la resta de
senyalització actual.

4.

Transport social

4.1

Concedir el sol·licitat i atorgar la targeta d’aparcament per a persones
disminuïdes.

5

Cementiri

5.1

Concedir, realitzar el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 70 de
la sèrie 7ª del cementiri municipal.

5.2

Concedir, realitzar el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 143
de la sèrie 3ª del cementiri municipal .

5.3

Concedir, realitzar el trasllat de les restes al nínxol número 49 de la sèrie 10ª
del cementiri municipal.

5.4

Concedir, realitzar el trasllat de les restes, al nínxol número 95 de la sèrie 10ª
del cementiri municipal.

5.5

Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 73 de la sèrie 13ª del cementiri
municipal.

5.6

Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 145 de la sèrie 1ª del
cementiri municipal.

6.

Contractacions

6.1

Adjudicar el contracte de serveis de perruqueria de la llar municipal de jubilats i
pensionistes de Roquetes situat a les instal·lacions de l’edifici de l’Antic
Noviciat dels Jesuïtes, a una ciutadana del municipi, amb subjecció als plecs de

clàusules administratives i tècniques aprovats.

