EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 5/2015, DE 10 DE FEBRER
1

Correspondència

1.1

L'institut de Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, comunica que el
passat 26 de novembre de 2014, van signar un nou conveni de col·laboració
amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, per tal d'organitzar un Torn
d'Intervenció Professional que agilitzi la resposta als ajuntaments en el servei
de suport a les proves de selecció i d'avaluació psicològica per a l'ús d'armes de
foc als membres de les policies locals de Catalunya.

1.2

Proposar al regidor d'Ensenyament per formar part en la comissió per a formar
part de cadascuna de les comissions següents:
Codi Comissió

Nom Comissió

Etapa

0243107

CGA Roquetes

EINF 2C i EPRI

Atès el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el règim d'admissió
d'alumnat als centres docents públics, concertats o sufragats amb fons públics.
2.

Hisenda

2.1

Aprovar el pressupost presentat per LLATJE ELECTROCONFORT S.L. per
import de 6.480,76 € (IVA inclòs), en concepte de reparació màquines
climatització edifici de l'Ajuntament, i autoritzar i disposar la despesa.

2.2

Aprovar el pressupost presentat per FALMOBU S.L., per import de 704,98 €
(IVA inclòs), en concepte de reparació de regulador de gas a la cuina de l'escola
Marcel·lí Domingo,i autoritzar i disposar la despesa.

2.3

Aprovar el pressupost presentat per l'Institut de Tecnologia de la Construcció
de Catalunya (IteC), per import de 584,65 € (IVA inclòs), en concepte de
manteniment programes per confeccionar memòries i projectes tècnics, i
autoritzar i disposar la despesa.

2.4

Aprovar el pressupost presentat per RIBAS FITOSANITARIS, S.L., per import de
686,07 € (IVA inclòs), en concepte de subministrament de pintura per al
marcatge del camp de futbol de gespa, i autoritzar i disposar la despesa.

2.5

Aprovar el pressupost presentat per CITSE, S.A., per import de 842,68 € (IVA
inclòs), en concepte de servei de manteniment anual de les instal·lacions de
seguretat de les naus de l'antiga LEAR, i autoritzar i disposar la despesa.

2.6

Concedir a empresa Construcciones 3 G, S.A. la devolució de l'aval dipositat per
import de 7.434,17 €, en garantia de l'obra "Urbanització del carrer Cervantes".

2.7

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 30,70 € ,
en concepte de part de les despeses ocasionades per l'assistència a la jornada
"Novetats legislatives de matèria econòmica", que va tenir lloc el dia 2 de
febrer de 2015, a Barcelona, i ordenar el pagament.

2.8

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública esmentada,
corresponent al mes de gener de 2015, i que ascendeix a 191,00 €.

2.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 32,40 €,
en concepte de compra d'una pissarra de suro, per a les dependències de la
Policia Local, i ordenar el pagament.

2.10

Autoritzar i disposar la despesa, per import de 72,85 €, a favor de Press
Klamer, S.L., en concepte d'adquisició de dianes per a la pràctica de tir de la
Policia Local.

2.11 Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer Endesa Distribución
Elèctrica, S.L, per import de 8.088,64 €, 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.
2.12 Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer Endesa Energia,
S.A.U., per imports de 5.146,57 €, i de 48,97 €, 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, i
de gas, respectivament, durant el quart trimestre de 2014.
2.13

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L.,
per import de 2.201,54 € en concepte de facturació d'electricitat realitzada, en
aquest municipi, durant el quart trimestre de 2014, en compliment de Real
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals.

2.14

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer E.ON Energia, S.L.,
per import de 32,39 € en concepte de facturació de gas, realitzada, en aquest
municipi, durant el quart trimestre de 2014, en compliment de Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
Reguladora d'Hisendes Locals.

2.15

Aprovar la liquidació, de la taxa que ha de satisfer Gas Natural Servicios SDG,
SA, per import de 2.765,46€, 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 i electricitat, de la
liquidació del 2014.
2.16

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació, per import de 389,04 € a
favor de la Comunitat de Regants de la Dreta de l’Ebre de Roquetes, en
concepte de superfície de terreny de 2.168 m2 propietat d’aquest Ajuntament i
que estan situats a la carretera vella del Raval de Cristo, (manteniment de
séquies de l’any 2014), i ordenar el pagament.

2.17

Aprovar l'Annex presentat pel CODE, referent al conveni de cooperació amb el
CODE per al desenvolupament de l'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre,
referent a l'Optimització de la contractació dels subministraments públics
d'energia elèctrica de Roquetes, autoritzar i disposar la despesa per import de
12.000,00€, en concepte de l'Optimització de la contractació dels
subministraments públics d'energia elèctrica de Roquetes.

2.18

Denegar, la devolució de la fiança dipositada per import de 445,00 € en
concepte de garantia per l'afectació de serveis urbans, atès que no s'ha aportat
la justificació de la diferència de m3 que figuraven al projecte i els que
realment van portar al gestor autoritzat.

2.19

Aprovar el pressupost import de 350,35 € (IVA no inclòs), a favor del Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya, en concepte d'avaluació per a la valoració de
les condicions psicològiques per a l'ús de l'arma de foc als membres dels cossos
de policia local.

2.20

Aprovar el pressupost presentat per ETRA BONAL, S.A., per import de 4.211,94
€ (IVA inclòs), en concepte de reparació conjunt semafòric de l'estre de
l'Hereu. I autoritzar i disposar la despesa.

3

Llicències urbanístiques

3.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de reparar filtracions
humitats, de la paret mitgera 8 m2 i pintar-la, a l'immoble situat al carrer Santa
Càndia, 19, amb un pressupost de 420,00 € (Exp. 10/2015), i aprovar la
liquidació provisional per import de 22,15 €..

3.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de refer el forat de la
porta tapiada i col·locar porta d'accés, a l'immoble situat al carrer Agustí
Querol, s/n, amb un pressupost de 151,07 €(Exp. 11/2015), i aprovar la
liquidació provisional per import de 40,29 €

3.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'arranjament de cuina, a
l'immoble situat al carrer Major, 7 1r, amb un pressupost de 2.348,15 € (Exp.
15/2015).

3.4

Anul·lar la Llicència urbanística núm. 56/2010, referent a anivellar el terreny
per plantar oliveres al polígon 28, parcel·les 59,71,74 i, que no es pot executar
la llicència d'obres, i concedir la devolució de l'ICIO per import de 649,38 €.

3.5

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'estabilització i
regularització del terra de la primera planta i altell a l'immoble situat al carrer
Colon, 12, amb un pressupost de 7.481,29 € (Exp. 115/2014), i aprovar las
liquidació provisional per import de 371,07 €.

4.

Impostos i Taxes

4.1

Anul·lar el rebut de Taxa d'escombraries, any 2014, del carrer Avall, 9, per
haver-se produït una duplicitat.

5

Instàncies

5.1

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 17 de gener de
2015, amb els vehicles matrícula 4675 CMJ i 5482 FXP.

5.2

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 1 de febrer de
2015, amb els vehicles matrícula 7109 HDZ i T1967AY.

5.3

Concedir, a INDICIA GESTIÓN ONLINE, S.L., còpia de l'informe emès per la
Policia Local referent a l'accidente de tràfic ocorregut el dia 1 de febrer de
2015, amb el vehicle matrícula 7109 HDZ.

5.4

L'Ajuntament, procedirà a fer la senyalització horitzontal (cediu el pas) per
reforçar la vialitat preferent d'aquest carrer amb els carrers Pallarés, Sant
Fermí, Sant Antoni, i la Parra, així com la vialitat preferent del carrer Mangrané
vers el carrer La Séquia.

5.5

Autoritzar, col·locar una bastida per canviar canal de desaigüe al carrer Olivera,
11, i amb la previsió d'ocupar la via pública un dia.

5.6

Concedir, el distintiu per estacionar enfront del gual del qual es titular o forma
part del nucli familiar, a l'immoble ubicat al c. Calderon de la Barca, 4 2n 5 de
Roquetes.

5.7

Autoritzar, col·locar una bastida per posar escuma a la teulada de l'immoble
situat al carrer Sol, 12, per evitar humitats, amb un previsió d'ocupar la via
pública durant dos dies.

5.8

Concedir al Club Patí Roquetes per als dies 21 i 22 de febrer de 2015, la cessió
del material, amb motiu de la jornada que s'ha de realitzar al pavelló
municipal, següent:
- 4 cadires pupitre
- 5 taules
- 4 papereres
- 35 cadires

5.9

Concedir ala JERC, la cessió de l'ús de la sala adjunta de la biblioteca municipal,
Mercè Lleixà, així com el projector, pantalla i megafonia, el dia 7 de març de
2015, de les 16 hores fins a les 21 hores.

5.10

Concedir a CiU, la cessió de l'ús de la sala del Casal Hort de Cruells, així com la
taula, el faristol i cadires, el dia 27 de febrer de 2015, des de les 20:00 hores
fins a les 22:00 hores.

5.11

Autoritzar, al Servei d'Atenció Primària (SAP) de les Terres de l'Ebre, la cessió
d'ús de dos urnes , una per al dia 18 de febrer de 2015, per tal de dur a terme
les eleccions per a personal laboral i que es realitzarà al CAP del Temple, i
l'altra per al dia 24 de març de 2015 i dur a terme les eleccions per a personal
estatutari i que es realitzarà al CAP Baix Ebre.

6.

Transport Social

6.1

Concedir, la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7

Cementiri

7.1

Concedir, realitzar el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 172
de la sèrie 1ª del cementiri municipal.

8.

Contractació

8.1

Adjudicar el contracte de serveis de bar-restaurant, de la llar municipal de
jubilats i pensionistes de Roquetes, situat a les instal·lacions de l’edifici de
l’Antic Noviciat dels Jesuïtes, al Sr. Ricardo Tomás Cortes , pel preu de 255,00€
mensuals, pels 2 anys de contracte, prorrogable per dos anys més, amb
subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats.

9.

Altres

9.1

Passar la línia de Vodafone corresponent al número 600471951 del guarda
rural a Movistar. I Canviar la tarifa de mòbil de veu, a tarifa de mòbil de dades i
veu, a tres números, i Sol·licitar una alta nova de línia de telèfon mòbil, tarifa
normal de veu, per al conserge del pavelló municipal.

