EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM 28/2014, DE 12 D'AGOST
1.

Aprovar, esborrany acta anterior, número 27/2014, de data 29 de juliol.

2.

Correspondència

2.1

S'ha publicat en el DOGC núm. 6676, de 31 de juliol, l'Acord GOV/112/2014, de 29 de
juliol, pel qual s'atorga a l'Ajuntament de Roquetes una concessió per a la prestació
del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de
freqüència.

2.2

El Consell Comarcal del Baix Ebre notifica la Resolució del President, de 15 de juliol
de 2014, referent al servei d'ajuda a domicili.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar el pressupost de preus unitaris presentat per Olegario Estrada, SL, essent
l'import màxim a satisfer de 1332,69 € (IVA inclòs), a raó de 60 Tn de sauló i 10 hores
de mini i autoritzar i disposar la despesa.

3.2

Aprovar el pressupost presentat per Serveis Vials del Vallès, S.L., per import de 56,87
€ (IVA inclòs), en concepte d'adquisició d'una placa per al carrer d'Odon Segarra, i
autoritzar i disposar la despesa.

3.3

Aprovar el pressupost presentat per Sociedad Española de Montajes Industriales, SA,,
per import de 2.122,22 € (IVA inclòs), en concepte de reparació transformador piscina
coberta i pavelló i autoritzar i disposar la despesa.

3.4

Aprovar el pressupost presentat per HOMATIC, SLU, per import de 48,40 € (IVA
inclòs), en concepte d'higienització de la font d'aigua de les oficines municipals i
autoritzar i disposar la despesa .

3.5

Aprovar el pressupost presentat Bernabé Hierro Solé, per import de 987,36 € (IVA
inclòs, en concepte d'arranjament de les cortines de l'escola Marcel·lí Domingo, i
autoritzar i disposar la despesa.

3.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 304,23 €, a
favor de Manuel Vericat Hierro, corresponent a l'assegurança del vehicle OPEL
COMBO, adscrit al departament de la Brigada Municipal, per import de 304,23 €, amb
venciment al juliol del 2015.i ordenar el pagament.

3.7

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de 38,77
€, a l'AODL, amb motiu de l'assistència a dues reunions a l'Ametlla de Mar sobre les
accions a realitzar del projecte 7 comarques, els dies 18 de juny i 11 de juliol de 2014.
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3.8

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 960,00 €, per sortides del Gegants de Roquetes, els dies següents:
- Divendres, 4 de juliol – Presentació de Pubilles.
- Dissabte, 5 de juliol – Ofrena de Flors i Fruits.
- Diumenge, 6 de juliol – Processó.

3.9

Aprovar la devolució de l'import de 30 €, corresponent a la taxa satisfeta el dia
16/07/2014, per participar al concurs convocat mitjançant Resolució d'Alcaldia
número 205/2014.

3.10

Aprovar el compte justificatiu, per import de 137,31 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament.

3.11

Aprovar la devolució d'ingressos de la taxa per drets d'examen, per desistiment, en
participar en el corresponents processos selectius.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres d'ampliació d'un habitatge en
planta segona al carrer València, 18, amb un pressupost de 16.265,00 € (Exp.
88/2014) i aprovar la liquidació provisional per import de 806,75 €.

4.2

Concedir, a Colors Padel Indoors, SL, llicència urbanística per realitzar les obres de
soterrament de dipòsit LGP a la finca situada al Polígon Pla de l'Estació, 3, amb un
pressupost de 6.359,00 € (Exp. 89/2014), i aprovar la liquidació provisional per import
de 315,40 €.

4.3

Concedir, a la Comunitat de Propietaris de l'edifici Eixample 5-7, llicència urbanística
per realitzar les obres de fixació peces aplacat façana a la finca situada al carrer
Rebull, 5-7, amb un pressupost de 1.880,50€ (Exp. 92/2014),i aprovar la liquidació
provisional per import de 93,27 €.

4.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de reparar baixant pluvial i façana
afectada per humitats a la finca situada al carrer Sant Roc, 8, amb un pressupost de
575,00€ (Exp. 95/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.

5.

Obres i Serveis

5.1

Requerir a Sotecnic per tal que continuï prestant, en idèntiques condicions a les
previstes en el contracte, el servei objecte del contracte número 18246, única i
exclusivament, fins la formalització del nou contracte amb qui resulti adjudicatari del
corresponent procediment de contractació en què, en tot cas, es garantiran els
principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, no discriminació i igualtat de tracte, una eficient utilització dels fons,
la salvaguarda de la lliure competència i la selecció de l'oferta econòmicament més
avantatjosa.
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5.2

Es dona compte a la Junta de Govern Local de l'informe emès per l'arquitecte tècnic
municipal, en data 7 d'agost de 2014, relatiu a la Resolució Exp. A-66/14, de la
Comissió de Preus de Catalunya d'autorització de tarifes del servei municipal
d'abastament d'aigua potable, concloent que les tarifes aprovades per la Comissió de
Preus de Catalunya es corresponen amb les aprovades per aquest Ajuntament.

5.3

Es dona compte a la Junta de Govern Local de que SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE
ABSATECIMIENTO DE AGUAS, S.A. informa que, amb motiu de les vacances d'estiu del
personal d'atenció al client corresponent al servei municipal de Roquetes, durant els
dies 18, 20 i 22 d'agost, l'oficina romandrà tancada.
Per la qual cosa, els clients podran continuar fent gestions tant al telèfon d'atenció al
client 902 250 070 (de 8:00 h a 21:00 h) com a l'oficina virtual www..sorea.cat.
Que malgrat això, si fos necessari acudir a una oficina presencial, atendran a l'oficina
d'atenció a l'abonat del carrer Major, 13, d'Amposta, en horari de 9:00 h a 13:00 h.

5.4

Concedir, a Endesa Distribución Elèctrica, S.L.U., llicència urbanística per realitzar les
obres d'estesa de línia aèria 25 de BT del CT. XD290 per nou subministrament a la
carretera dels Reguers F,6, amb un pressupost que resulta de l'informe que ha emès
l'arquitecte tècnic municipal de 1.040,90 € (Exp. 8/14-S), i aprovar la liquidació
provisional per import de 55,40 €.

6.

Instàncies

6.1

Autoritzar l'ocupació de la via pública amb materials de construcció i bastida i tallar
carrer ocasionalment al carrer València, 18, amb motiu de la realització d'unes obres
(llicència 88/2014).

6.2

Autoritzar, ampliar en 2,5 metres lineals, la tarima situada al carrer Masia com annex
a la seva activitat del “Bar Mougly”.

6.3

Concedir, a INDICIA GESTION ONLINE SL, còpia de l'informe emès per la Policia Local,
referent a l'accident de tràfic ocorregut el dia 11/06/2014.

6.4

Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, per ocupar el pavelló esportiu el cap de
setmana, dies 20 – 21 de setembre, amb motiu de jugar els partits de pretemporada.

6.5

Autoritzar, al Trail Roquetes, per ocupar el pavelló esportiu al Trail Roquetes, amb
motiu del 5è Km. Vertical de Roquetes i l'expotrail, els dies 29, 30, i 31 d'agost, així
com cedir l'ús del material sol·licitat.

6.6

Autoritzar, a l'adjudicatària del contracte administratiu especial del servei de bar de
jubilats, fer ball al passadís del bar de la llar de jubilats, els dies 16, 17, 24, 30 i 31
d'agost, entre les 17:00 hores i les 20:30 hores.
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7

Serveis Socials

7.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
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