EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 35/2014, DE 7 D'OCTUBRE
1.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió número 34/2014, de data 30 de
setembre.

2.

Correspondència

2.1

L'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes comunica que, el dia 31
d'octubre de 2014, realitzaran el sopar de Tot Sants amb ball inclòs, que es realitza a
la sala "multiusos". Tanmateix, informen que, que tenen previst celebrar des del dia
17 al 19 d'octubre de 2014, les 23enes Jornades Culturals, i que, en cas de mal
temps, es farien a la sala "multiusos".

2.2

La Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre informa que la directora
dels Serveis Territorials del Departament d'Interior ha dictat, en data 1 d'octubre de
2014, resolució d'inici d'expedient sancionador contra Antonio Gras Sala, titular de
l'establiment Karaoke Casanovas, situat al carrer Calderon de la Barca, 4, de
Roquetes, per la presumpta comissió d'infraccions a la normativa sobre regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

3.

Hisenda

3.1

Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública, corresponent al mes de
setembre de 2014, i que ascendeix a 156,50 €.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 29,09 €, a favor d'una auxiliar administrativa d'aquest Ajuntament, en
concepte d'assistència a un taller sobre l'elaboració d'informes de costos i tarifes,
organitzat per l'Escola d'Administració Pública i que va tenir lloc a Barcelona, el dia
26 de setembre de 2014.

3.3

Aprovar el pressupost presentat per Sastreria Miguel A. Fernández Garcia, de data
29 de setembre de 2014, en concepte d'adquisició de 14 pantalons d'hivern per a la
Policia Local, per import de 1.109,57 € (IVA no inclòs). Autoritzar i disposar la
despesa.

3.4

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament a favor
de Plus Ultra, Seguros y Reaseguros, per import de 361,37 €, en concepte
d'assegurança anual, del període del 20/09/2014 al 20/09/2015, corresponent al
vehicle matrícula 6483 DKG, adscrit al departament de la Brigada Municipal.

3.5

Concedir la devolució de les fiances dipositades per import de 420,00 €, en concepte
de gestió de residus, i de 988,00 € per l'afectació de serveis urbans, segons llicència
d'obres número 60/2010.

3.5

Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les obligacions i ordenar el pagament
per import de 35.919,68 €, corresponents a factures incloses en la relació núm.
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16/2014 i reconèixer les obligacions i ordenar el pagament per import de 2.927,60 €,
corresponents a factures incloses en l’esmentada relació.
3.6

Aprovar el compte justificatiu, per import de 8,00 €, per atendre el pagament de les
despeses derivades per l'assegurança de dos voluntaris per al programa de suport i
manteniment d'activitats del Centre Obert.

3.7

Reconèixer l’obligació, per import de 52.719,89 € (IVA inclòs) a favor de REGIMOVI,
S.L., en concepte de la Certificació número 4.

3.8

Autoritzar, a REGIMOVI, S. L., la cessió dels drets de cobrament per import de
52.719,89 € de la Certificació número 4 de l'obra "Obres complementaries de la
urbanització de la UA 1.3 Imssa-Tamsa", a favor de l’entitat financera BANCO
POPULAR ESPAÑOL.

3.9

Aprovar la relació número 11/2014, referent a l'impost sobre l'increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) que ascendeix a l'import total de
3.419,71 €, liquidacions des de la número 185 fins a la número 197/2014.

3.10

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte
de gestió de residus, segons llicència d'obres número 96/2014.

3.11

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte
de gestió de residus, segons llicència d'obres número 104/2014.

3.12

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus, segons llicència d'obres número 72/2014.

3.13

Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus, segons llicència d'obres número 46/2014.

4.

Obres i serveis

4.1

Aprovar la memòria valorada "Tapar sots dels camins municipals pavimentats del
terme de Roquetes" redactada pels serveis tècnics municipals i que importa
18.678,38 €; acceptar la subvenció atorgada pel Consell Comarcal del Baix Ebre per
import de 18.584,59 € per destinar-los a l'obra "Tapar sots dels camins municipals
pavimentats del terme de Roquetes".i aprovar el Conveni amb el Consell Comarcal
del Baix Ebre per l'execució de l'obra "Tapar sots dels camins municipals pavimentats
del terme de Roquetes" per import de 18.678,38 €.

5.

Impostos i Taxes

5.1

Anul·lar els rebuts relatius a l'adreça tributària zona Pilans C, 115, així com també la
devolució de l'import dels dos rebuts pagats indegudament, atès que s'ha produït
una duplicitat amb l'adreça cr. del Port, 8, i es tracta del mateix immoble.
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6.

Instàncies

6.1

Concedir, a Seguros Catalana Occidente, S.A., còpia de l'informe emès per la Policia
Local referent a l'accident de tràfic del dia 14/11/2013.

6.2

Concedir, a Locatest Gabinet, S.L., còpia de l'informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de tràfic del dia 7/09/2014.

6.3

Autoritzar, a la Unió Excursionista de Catalunya a Tortosa, a celebrar la 26 a edició de
la Marxa del Port, el proper 16 de novembre, atès que una part del recorregut afecta
al terme municipal, prèvia autorització del Parc Natural dels Ports.

6.4

Cedir, a l'Ajuntament de Tivenys, l'ús de 40/50 tanques protectores, amb motiu de la
XVIII Fira d'Artesania i Turisme, que es celebra els dies 10, 11 i 12 d'octubre de 2014.

6.5

Autoritzar, al departament de Territori i Sostenibilitat, ocupar la sala de reunions del
primer pis d'aquest Ajuntament, dins de les l'horari de les 11:00 h. fins a les 15:00 h.,
per portar a terme la convocatòria a tràmit de l'acta d'ocupació del projecte A-AA
01657P Projecte d'obra per a la construcció de nou dipòsit regulador de 1.100 m3., i
conduccions en alta per a l'abastament de Roquetes a la zona de Raval de Cristo.

6.6

Concedir, a l'Associació Gremi Lúdic Desperta Ferro, un joc de claus de la porta
d'entrada i de la porta de la seu de les entitats, per tal de portar a terme la seva
activitat.

6.7

Cedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'ús del material següent:
- 25 taules
- 50 cavallets
- 3 contenidor amb rodes (95 x 47 x 55 cm).
Amb motiu de les 22enes Jornades Culturals de la Gent Gran de Roquetes, que
celebren dels dies 17 al 19 d'octubre de 2014.

6.8

Autoritzar, a l'adjudicatària de l'explotació del bar de la Llar de Jubilats, la instal·lació
d' un telèfon i router.

6.9

Autoritzar la realització d'una sessió fotogràfica publicitària dels vehicles marca
Honda, a la carretera d'accés a Mont Caro, dins el terme municipal de Roquetes, els
propers dies 8 i 9 d'octubre, entre les 07:00 i les 19:00 hores.

6.10

Denegar, a un grup d'aficionats a l'esport del cricket, l'ús privatiu del camp de terra
de les instal·lacions esportives, atès que l'Ajuntament de Roquetes no cedeix la
utilització d'espais públics a particulars i, tenint en compte que és un espai que
actualment està cedit al Club de Futbol Roquetenc, mitjançant conveni.
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7.

Transport social

7.1

Concedir, la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

8.

Subvencions

8.1

Retornar els diners establerts en la Resolució -16.093,53 euros- corresponents a la
part de la subvenció no justificada més els interessos que se'n deriven des de la data
del cobrament anticipat fins a 28 de març de 2013, data en que es presenta la
justificació; realitzant una transferència bancària a nom d'ACCIÓ en el termini de deu
dies hàbits a partir de la recepció d'aquesta Resolució al núm. de compte ES40 2100
0747 29 0200259490, al no haver-se pogut justificar en la seva totalitat.

9.

Cementiri

9.1

Autoritzar la transmissió de titularitat dels drets funeraris del nínxol número 83 de
la sèrie 8ª .
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