EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 32/2014, DE 16 DE SETEMBRE
1.

Aprovar, esborrany acta número 31/2014, de data 9 de setembre.

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament, per
import de 622,54 €, en concepte de lloguer del Jutjat de Pau, ubicat al carrer Major, 5
corresponent al mes de setembre de 2014.

2.2

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament, per
import de 879,63 €, en concepte del lloguer, del mes de setembre de 2014, del local
situat al carrer Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de l'IES
Roquetes.

3.

Impostos i taxes

3.1

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014, relatiu a l'adreça tributària
zona Vallfarta, 49, per duplicitat.

4.

Instàncies

4.1

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SCP, còpia de l'informe emès per la
Policia Local referent a l'accidente de tràfic del dia 9 d'agost de 2014.

4.2

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SCP, còpia de l'informe emès per la
Policia Local referent a l'accidente de tràfic del dia 8 d'agost de 2014.

4.3

Autoritzar a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, el tall de la carretera de
Roquetes a Jesús des de les 10:00 h fins a les 13:00, el diumenge 21 de setembre de
2014, i senyalitzant-ho oportunament, amb motiu de la cursa 10 Km.

4.4

Concedir, el canvi de nom de la llicència de gual de mitja jornada, número 116, situat
al carrer Sant Ruf, 25.

4.5

Concedir la baixa de la llicència de gual número 178 ubicat al carrer Ulldecona, 26,
baixos a partir del dia 1 de gener de 2015.

5.

Cementiri

5.1

Concedir un duplicat del títol del nínxol número 56 de la sèrie 2a.

6.

Serveis Socials

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7.

Contractació

7.1

Aprovar l'expedient de contractació i el corresponent plec de clàusules, per al servei
de manteniment, conservació i neteja de parcs, jardins, zones verdes i l’arbrat del
viari urbà de l’Ajuntament de Roquetes, procediment obert, oferta econòmicament
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació.

7.2

Aprovar el contracte renting (arrendament no financer) amb l'empresa BBVA
Autorenting, del vehicle per a la Policia Local marca Nissan Qahsqai Diesel 5P, versió
1.6 DCI SS AM 4x4I VS 6M 130 CV, segons oferta núm. 11330050, de data
15/05/2014, validada per l'entitat financera el 12/09/2014, en els termes de l'Acord
Marc de 23/10/2013. (Exp. 2013.01). Per import de 54.004,80 €, a pagar en 48
mensualitats, a raó de 1.125,10 € mensuals.
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