EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 9/2015
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 8/2015, de data 3 de
març de 2015

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la liquidació referent a l'ocupació de la via pública, amb obres i altres,
presentada per la Policia Local, corresponent al mes de febrer de 2015, i que
ascendeix a 230,50 €.

2.2

Ratificar la liquidació practicada, d'una ocupació de via pública.

2.3

Concedir a M. J. GRUAS Constructora, S.A. la devolució de l'aval dipositat per
import de 23.217,16 €, en concepte de garantia definitiva per respondre de la
bona execució de l'obra "Urbanització dels carrers Sant Joan, Sant Ruf, Santa
Anna i Sant Agustí".

2.4

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
8.215,23 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 2/2015;
reconèixer les obligacions per import de 1.291,07 €; i ordenar el pagament.

2.5

Aprovar el pressupost presentat per Numarcebre, S.L., per import de 6.451,83 €
(IVA no inclòs), referent a la construcció pista de jocs a l'Hort de Cruells i
autoritzar i disposar la despesa .

2.6

Denegar a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS, S.A.U. , la
devolució de l'aval dipositat per import de 14.389,32 € en concepte de garantia
definitiva per respondre de les obligacions derivades de "Millores de
l'abastament d'aigua potable 1ª Fase consistent en la construcció d'un dipòsit
de 1.000 m.3 i equipament dipòsit Pilans.", atès que no s'ha complert el termini
de deu anys per tal de procedir a la devolució de l'aval bancari, tal com estableix
la clàusula Quarta de l'esmentat contracte, des de l'acta de recepció i
conformitat de l'obra , de data 31 de març de 2010.

2.7

Denegar a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTOS, S.A.U. , la
devolució de l'aval dipositat per import de 29.952,79 € en concepte de garantia
definitiva per respondre de les obligacions derivades de "Millora d'abastament
d'aigua potable de la població de Roquetes (2ª Fase)", atès que no s'ha complert
el termini de deu anys per tal de procedir a la devolució de l'aval bancari, tal
com estableix la clàusula Quarta de l'esmentat contracte, des de l'acta de
recepció i conformitat de l'obra, de 15 de desembre de 2011.
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3.

Obres i Serveis

3.1.

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'obertura de 2 m. de rasa
en vorera i calçada per connectar l'immoble a la xarxa de clavegueram, amb un
pressupost de 600,00 € (Exp. 5/15-S).

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'anul·lar pou sec i instal·lar
fosa filtre biològica a la Zona dels Molins, 23, amb un pressupost de 1.654,07 €
(Exp. 32/2014).

4.2

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres de construcció d'edifici
d'obra nova per a 3 habitatges i 2 locals al carrer Major, 77 - Lliri, 2, amb un
pressupost de 504.643,00 € (Exp. 19/2015).

5.

Impostos i Taxes

5.1

Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, de l'immoble situat al carrer
Progrés, s/n.

5.2

Donar de baixa del padró de la Taxa d'escombraries, l'adreça tributària del
carrer Sagrat Cor, número 50, planta baixa, a partir del padró de l'any 2015.

5.3

Donar de baixa del padró de la Taxa d'escombraries, a partir de l'exercici 2015,
l'adreça tributària del carrer Mateo Llasat, 30, P01 i denegar la devolució dels
imports dels rebuts dels darrers exercicis, atès el que disposa l'article 8 de
l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de recollida d'escombraries.

6.

Instàncies

6.1

Autoritzar al Club BTT Terres de l'Ebre de Roquetes per utilitzar el pavelló el dia
31 de maig de 2015, a partir de les 9:00 hores, en concret, mitja pista i dels
vestuaris.

6.2

Autoritzar, President de l'Associació de Veïns del Port-Mot Caro, ocupar la sala
polivalent de la biblioteca el dia 31 de març de 2015, a les 20:00 hores per tal de
fer una reunió informativa als seus associats.

6.3

Concedir, al Club Patí Roquetes, autorització per ocupar el pavelló els dies 30 i
31 de març de 2015 i 1 d'abril de 2015, pel matí, amb motiu del IV Campus de
Patinatge Artístic de Setmana Santa, així com també l'ús del material següent:
40 cadires normals i 5 taules.
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7.

Transport social

7.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7.2

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7.3

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

8.

Registre d'animals de companyia

8.1

Concedir, la llicència per a la tinença d’un gos considerat potencialment perillós,
anomenat THOR, de raça Dòberman.

9.

Cementiri

9.1

Autoritzar, la cessió dels drets funeraris dels nínxols números 247 i 250 de la
sèrie 13ª de la 1ª andanada del cementiri municipal.

9.2

Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 22 de la sèrie 13ª del cementiri
municipal.

10.

Responsabilitat patrimonial

10.1 Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial , contra l’Ajuntament
de Roquetes, atès que la realitat d'aquests danys no pressuposa que es pugui
parlar de responsabilitat de l'Administració d'una manera automàtica, atès que
la seva caiguda va ser fortuïta, sense saber l'actora como va ser i mancar el nexe
causal entre el funcionament dels serveis (les escales es troben en perfecte
estat, segons reportatge fotogràfic, de data 3 de març de 2015) i els danys que
manifesta haver sofert.
10.2 Desestimar el recurs de reposició presentat en data 9 de març de 2015 i amb
número de registre d'entrada 1281, contra l'acord adoptat per la Junta de
Govern Local, en sessió de data 17 de febrer de 2015, de desestimació de la
reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Roquetes.
11.

Contractació

11.1 Aprovar l'expedient de contractació per a la licitació de l'obra anomenada
"Pavimentació dels carrers del nucli antic, Raval de la Mercè i Raval de Cristo" ,
segons el projecte que consta en aquest expedient, per un import de
128.994,09€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 106.606,69€,
pressupost net i 22.387,40 €, en concepte d'Impost sobre el valor afegit (IVA) al
tipus del 21%, procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic
criteri d'adjudicació,convocant la seva licitació, així com aprovar el Plec de
Junta de Govern Local 9-2015

3/4

clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir l'adjudicació
de l'obra.
11.2 Aprovar, l’adquisició a Ofigràfic Serveis per l'Oficina, SL, en la modalitat
d’arrendament sense opció de compra.:
1 LOT 17: PREU: 15,41 €/MES. PREU B/N: 0,0067 €;
1 LOT 18: PREU 27,83 €/MES. PREU B/N: 0,0075 €. PREU COLOR: 0,0526 €
(Opció Casset 1x550 fulls PB1050).
1 LOT 18: PREU 22,21 €/MES. PREU B/N: 0,0075 €. PREU COLOR: 0,0526 €.
1 LOT 22: PREU 85,98 €/MES. PREU B/N: 0,0056 €. PREU COLOR: 0,0298 €.

I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidència aixeca la sessió, de la qual jo, com
a secretària ho certifico.
Vist i plau
L’alcalde,

Francesc A. Gas Ferré
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