EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 34/2017, DE 26 DE
SETEMBRE.
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 33/2017, de data 19 de setembre
2. Hisenda
2.1. Reconèixer l'obligació per import de 16.000 €, a favor de la Fundació privada
Observatori de l'Ebre, en compliment del conveni signat en data 19 d'octubre de 1999.
2.2. Procedir al pagament de 30,00 €, a BASE-Gestió d'ingressos, corresponent al rebut
43-135-844-2017-1-5, pagat indegudament a l'Ajuntament de Roquetes, atès que aquest
import correspon a un expedient sancionador, per haver infringit l'Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana, i un cop finalitzat el període de pagament en voluntària, en
data 28 de juliol de 2017, es va traspassar a BASE-Gestió d'ingressos, per a la seva
recaptació en executiva.
2.3. Aprovar el compte justificatiu, per import de 208,09€, per atendre el pagament de
les despeses per passar inspecció d'ITEUVE dels vehicles de la brigada matrícules
T3531AY, 7191BXD, 6483DKG I T9451S .
2.4. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 17 euros, en
concepte de despeses originades pel desplaçament a Barcelona per tal d'assistir a la fira
de la Setmana del Llibre en català.
2.5. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
16.529,59 €, corresponents a factures incloses a la relació.
Segon.- Reconèixer les obligacions per import de 38.082,92 €, corresponents a factures
incloses en l'esmentada relació.
2.6. Es dóna compte de l'escrit de la Diputació de Tarragona, en el que comuniquen la
concessió de les subvencions del programa específic d'obres per a la millora de xarxes
bàsiques municipals i del programa de modernització d'equipaments informàtics per
garantir l'administració electrònica (PEXI):
Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
Concepte: Substitució lluminàries Av. Diputació. Instal·lació reductors de Fluxe Pilans
Pressupost Elegible: 37.917,66 €
% concedit: 88,23 €
Import concedit: 33.456,16 €
Beneficiari: Ajuntament de Roquetes
Concepte: Renovació equip informàtic, adquisició escaners i llicències
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Pressupost Elegible: 27.533,05 €
% concedit 93,70 %
Import concedit: 25.799,84 €
3. Llicències d'activitat
3.1. Concedir a QUERAL TOLOS, ROBERT CARLES, Llicència ambiental per a la
instal·lació de l'activitat de Taller de xapa i pintura de vehicles, condicionada al
compliment de les mesures proposades per l'Òrgan Tècnic Ambiental del Consell
Comarcal del Baix Ebre en el seu informe integrat que es transcriu a continuació:
3.2. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de
l’activitat BAR-Restaurant Trifasic situat al carrer Pare Romanyà, 7 passant a
figurar a nom de Jose Ferrer Ferrer amb el NIF 38547988B, amb efectes de
data 7 de setembre de 2017, per la qual cosa, un cop produïda la transmissió,
el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
Segon.- L'Ajuntament incorporarà l'activitat en un pla d'inspecció per verificar
el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable.
Tercer.- Aprovar la liquidació definitiva de la taxa per import de 112,00 euros.
4. Béns
4.1. Autoritzar la cessió d'ús de la sala de les pintures de l'edifici de l'antic ajuntament a
l'Associació en Clau de Fa, per realitzar la conferència "Matemática y música dos Bellas
Artes", el dia 25/11/2017, a les 19h.
4.2. Autoritzar la cessió del material a l'Ajuntament de Tivenys, amb motiu de la
celebració de la XXI Fira de Tivenys que tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 d'octubre de 2017:
4.3. Autoritzar la cessió d'ús d'una tarima de 3x3 m a l'Associació BTT Terres de l'Ebre,
amb motiu de la celebració de la 27a Trobada anual de BTT Terres de l'Ebre, que tindrà
lloc el 30/09/2017, a l'Hort de Cruells.
5. Contrac
5.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Herraiz – Maquinaria ICA, SA, per
import de 368,26 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de quinze tanques
transportables de 3,5 x 2 m. i 20 bases de formigó per tanques.
5.2. Aprovar, l'adquisició a l'empresa Ricoh España SL, en la modalitat de compra, els
següents elements i pels preus unitaris que s'hi estableixen:
Equips adjudicats:
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Lot:1
Sublot:1.2
Marca i model:Dell Optiplex 3050 Micro Core i5
Preu sense IVA:568,66 €
Unitats:14
Accessoris i servis addicionals:
Accessori:Ampliació Optiplex 3050 Core i5 amb 1TB de Disc Dur
Preu sense IVA:11,22 €
Unitats:14
Accessoris i servis addicionals:
Accessori:Ampliació de memòria a 4GB
Preu sense IVA:33,48 €
Unitats:14
Accessoris i servis addicionals:
Accessori:Monitor 22" P2217H
Preu sense IVA:118,57€
Unitats:18
Accessoris i servis addicionals:
Accessori:Llicència Office Profesional Open Govern
Preu sense IVA:420,83 €
Unitats:8
Lot:2
Sublot:2.2
Marca i model:Dell Latitude 5580 Core i5-7300HQ
Preu sense IVA:985,10 €
Unitats:4
Accessoris i servis addicionals:
Accessori:Ampliació Core i5 no Touch – 512GB SSD
Preu sense IVA:145,81 €
Unitats:4
Accessoris i servis addicionals:
Accessori:Ampliació memòria de 4GB
Preu sense IVA:32,39 €
Unitats:4
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent, amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 6.920.62600 del pressupost municipal de l'any 2017 a favor de la
mercantil Ricoh España SL.
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