EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 40/2017 DE 14 DE
NOVEMBRE.
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 39/2017, de data 7 de novembre
2. Hisenda
2.1. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 106,86 euros,
en concepte de despeses originades pel desplaçament a la fira Municipalia a Lleida el dia
26 d'octubre.
2.2. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 d'octubre de 2017, amb
caràcter parcial i pel que fa referència al reconeixement de l'obligació corresponent a la
factura número P1M701N1047378 de data 21 de juliol de 2017 a nom d'Endesa Energia
S.A. Unipersonal.
Segon.- Reconèixer l'obligació per import de 84,31 €, corresponent a la factura número
P1M701N1047378 de data 21 de juliol de 2017 a nom d'Endesa Energia S.A.
Unipersonal.
2.3. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 564,13 €, en
concepte de d'IBI urbana, exercici 2017, pel lloguer del local on es desenvolupa el mòdul
de perruqueria de l'IES Roquetes.
Segon.- Ordenar el pagament.
2.4. Aprovar les liquidacions de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local que han de satisfer les empreses i pels imports relacionats.
2.5. Aprovar les liquidacions de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local que han de satisfer les empreses i pels imports relacionats.
2.6. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de setembre per import de 31.967,03 euros.
Segon.- Aprovar la liquidació quota d'amortització de contenidors soterrats
corresponent al mes de setembre per import de 7.615,37 euros.
2.7. Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 31 d'octubre de 2017, amb
caràcter parcial, pel que fa a la data d'emissió de l'informe de l'arquitecte municipal, on
constava 25 de setembre de 2017 ha de constar 27 d'octubre de 2017.
2.8. Anul·lar la liquidació de l'IIVTNU emesa amb clau de cobrament 43-135-352-201705-001719, per un import total de 106,25€.
Junta de Govern Local núm.. 40/2017

1/4

2.9. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
15.465,39 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació.
Segon.- Reconèixer les obligacions per import de 62.101,88 €, corresponents a factures
incloses en l'esmentada relació.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar Endesa Distribución
Eléctrica, SLU, consistents en "Estesa de 15 m. línia aèria des de suport de formigó a
muntar en línia provinent del CT XD496, fins a puntalet instal·lat pel client", essent
l'emplaçament de l'obra Pda.Coves d'Encanyissa, pol.36, parc.57, amb un pressupost de
1.108,68 € (exp. 21/17-S i G-1547/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en
arranjament del cuarto de bany i tanca de la finca 34 ml, essent el domicili de l'obra
Polígon 39-40 parcel.la 116, Partida Galatxo, amb un pressupost de 3.080 € (Exp. G1200/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions
especificades en l'informe de l'arquitecte .
4.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en reparar la
part baixa de la façana, sellar finestres per evitar filtracions d'aigua, essent el domicili de
l'obra Regadíu Pelles, 13, amb un pressupost de 400 €, (Exp. G-1574/2017), salvant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb les condicions especificades en
l'informe de l'arquitecte.
4.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en col.locació
gres a la terrassa 30 m2 i reparar ximeneia, essent el domicili de l'obra Torre d'en Gil, 30,
amb un pressupost de 600 € (Exp. G-1591/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers, amb les condicions especificades en l'informe de l'arquitecte.
4.4. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en
arranjament façana, essent el domicili de l'obra Sant Ruf, 21, amb un pressupost de
3.920 € (Exp. G-1649/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb
les condicions especificades en l'informe de l'arquitecte .
4.5. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en substitució
del paviment i rampa actual, essent el domicili de l'obra Major, 22, amb un pressupost de
2.206 € (Exp. G-1650/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb
les condicions especificades en l'informe de l'arquitecte.
4.6. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en ampliació
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llicència 74/2017 i reparar piscina, essent el domicili de l'obra Polígon 39-40 parcel.les
116, partida Galatxo, amb un pressupost de 675 (Exp. G-1678/2017), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
5. Béns
5.1. Autoritzar la cessió d'us del pavelló poliesportiu i del material que es
detalla a continuació al Club Patí Roquetes per a la celebració del Trofeu de
Patinatge Artístic ciutat de Roquetes que tindrà lloc els el dia 16/12/2017:
- 3 cadires amb pupitre
- 3 taules tipus pupitre
- 50 cadires
- 7 taules
5.2. Autoritzar la cessió d'ús de les instal·lacions de la ZN Esportiva i els aparcaments, al
senyor Jordi Aragonés Solé, en representació del Club Esportiu de la Guàrdia Urbana de
Barcelona, per l'organització de la ruta Via Verda Roquetes-Horta de Sant JoanRoquetes, que tindrà lloc el dia 22/11/2017.
5.3. Autoritzar la cessió d'ús del material que es detalla a continuació a l'Observatori de
l'Ebre amb motiu de la Jornada de Portes Obertes que tindrà lloc el 19/11/2017:
- 120 cadires
5.4. Autoritzar a la Comunitat Pou Mirambó-Barranc de l'Ós a utilitzar la sala polivalent
de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà per realitzar una reunió el dia 12/12/2017.
6. Adjudicar a José Jovaní Giné, el contracte menor d'obra corresponent a les obres
"Estesa de la xarxa de baixa tensió a les parcel·les 5-A,B,C, 6-A-2, 6-C-C,6-C-A del polígon
Imssa-Tamsa - part de l'Ajuntament", per un import de 7.836,60 euros i 1.645,69 euros
d'IVA al tipus del 21%.

6.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil ECA, Entidad Colaboradora de la
Administración, S.L.U., amb CIF A08658601, per import de 1.540,60 euros (incloses les
taxes d'Indústria i l'IVA al tipus del 21%), pels treballs d'inspecció de baixa tensió a 9
locals de pública concurrència.
6.3. Aprovar les condicions específiques d’execució de l’encàrrec de provisió per
l’adquisició d'aparells desfibril·ladors (DEA) i els serveis associats de manteniment i
formació en la modalitat de compra amb destinació a l'Ajuntament de Roquetes, que
consten com annex a aquesta proposta.
Segon.- Aprovar la contractació d'aparells desfibril·ladors (DEA), en la modalitat de
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compra, i els serveis associats de manteniment i formació amb l'empresa adjudicatària
NEOSALUS SOLUTIONS SL, dels següents:
Tipus d'aparell

Nombre

Preu Unitat *

Preu total *

DEA amb instal·lació

2

2.198,00 €

4.396,00 €

Manteniment (mensual a partir segon any)

2

12,00 €

288,00 €

* Sense IVA
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