EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 6/2015

1.

Hisenda

1.1

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

1.2

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

1.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 €,
en concepte del lloguer del mes de gener 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.

1.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88
€ , en concepte del lloguer, del mes de febrer 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.

1.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor d'UNICEF, per
import de 120,00 €, en concepte de quota anual exercici 2015, i ordenar el
pagament.

1.6

Autoritzar i disposar la despesa per import de 2.016,45 €, a favor de T
SYSTEMS, en concepte de manteniment programaris per a l'any 2015.

1.7

Aprovar la liquidació corresponent a la reserva d'espai , corresponent a l'any
2014, i que ascendeix a 1.416,34 €.

1.8

La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas comunica la
compensació telefònica, declaració-liquidació 4rt trimestre 2014 i que tot
seguit es detalla:
Concepte

Quantitat (Euros)

25% facturació

225.175,50

1,9% participació

4.278,34
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1.9

Saldos negatius compensacions

0,00

Import nét

4.278,34

Saldos negatius pendents

0,00

La Secretaria de Estado de Administraciones Públicas, comunica la
compensació cooperatives i que tot seguit es detalla:
Concepte

Quantitat (Euros)

Compensació cooperatives exercici 922,87
2011
Compensació cooperatives exercici 1.392,88
2012
Total

2.315,75

1.10

Aprovar la liquidació corresponent a l'ocupació de la via pública corresponent
a l'any 2014, i que ascendeix a 420,00 €.

1.11

Aprovar el pressupost presentat per Extin Baix Camp, S.L.U, per import màxim
de 2.062,29 €, en concepte de revisió i manteniment dels extintors instal·lats
en edificis municipals; autoritzar i disposar la despesa.

1.12

Adjudicar la contractació a Ebre Digital ,S.L. per import de 8.925,62 € (IVA no
inclòs), dels serveis de publicitat referenciats en el pressupost.

1.13

Autoritzar i disposar la despesa a favor de T SYSTEMS per import de 5.227,20 €
(IVA inclòs), en concepte de Connector SICAP amb la Plataforma FACE.

2.

Obres i Serveis

2.1

Aprovar la memòria valorada de la construcció d'una nova pista de jocs a
l'Hort de Cruells, redactada per l'arquitecte tècnic municipal.

2.2

Concedir, a GAS NATURAL DISTIBUCIÓN SDG, S.A., llicència urbanística per
realitzar les obres d'obertura de rasa en vorera i calçada de 2*0,4 m. per
connexió d'1 ramal per subministrament a nous abonats al carrer Balagué, 12,
amb un pressupost de 233,54 € (Exp. 2/15-S), i aprovar la liquidació provisional
per import de 40,29 €

3.

Llicències d'activitat
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3.1

Concedir la baixa al registre de llicències d'activitat, de l'establiment Teràpies
Alternatives Najuen SCP, ubicada al carrer Canal, 3 baixos.

3.2

Donar-se per assabentada de la comunicació prèvia d'inici d’activitat
d'habitatge d'ús turístic, ubicada al camí Terrapico, número 1, amb una
capacitat màxima de 5 persones.

3.3

Fixar com a dies festius addicionals d'obertura comercial autoritzada en el
municipi de Roquetes el 29 de novembre i el 13 de desembre de 2015.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de tancament balcons
amb finestra d'alumini al carrer Cervantes, 30 2 n 2ª amb un pressupost de
1.500,00 € (Exp. 23/2015).

4.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de fer un tancament de
part de la finca en tela metàl·lica de 40 m.l. , situada al polígon 53 parcel·la 15,
amb un pressupost de 1.202,00 € (Exp. 9/2015).

4.3

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de tancament de la fina
125 + 90 ml amb muret de formigó 20 x 20 cm. al polígon 27 parcel·la 187, amb
un pressupost de 6.461,00 € (Exp. 14/2015).

4.4

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de fer tanca part de la
finca que delimita amb el camí de Mirambó, de 215 m.l. amb pals de fusta i tela
metàl·lica al polígon 38 parcel·la 305, amb un pressupost de 6.461,00 € (Exp.
16/2015).

4.5

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de repicar la façana i
adreçar parts amb morter al carrer Traval, 2, amb un pressupost de 1.750,00 €
(Exp. 18/2015).

4.6

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de reparar desconxats de
les façanes al carrer La Gaia i carrer La Cinta, a l'immoble situat al carrer La
Gaia, 37, amb un pressupost de 1.600,00 € (Exp. 21/2015).

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 27 de gener de
2015, amb els vehicles matrícula 0305 HLW i 2616 DPL.
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5.2

Autoritzar a estudiants de tercer d'infermeria de la URV, la cessió d'ús d'una
sala del Casal de Joves per al dia 11 de març de 2015, a les 10:30 hores, amb
motiu de la xerrada sobre "L'ús adients dels inhaladors".

5.3

Autoritzar, al Gremi Lúdic Despertaferro, l'ús del material següent: 12 cadires i
8 taules, amb motiu del III Torneig Xwing, que es realitza el dia 21 de febrer de
2015, de les 9:00 hores a les 21:00 hores.

5.4

Autoritzar, a l'Agència de màrqueting de Gas Natural, ocupar un espai d 'uns
4m2 aproximadament del mercat públic, el dia 28 de febrer de 2015.

6.

Responsabilitat patrimonial

6.1

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial atès que no s'ha
acreditat la relació de causalitat entre el funcionament de l'Administració
Pública, l'Ajuntament.
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