EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
36/2014, DE 14 D'OCTUBRE

1.

Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió número 35/2014, de data 7 d'octubre.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar el compte justificatiu, per import de 397,14 €, presentat pel conserge de
l'Ajuntament.

2.2

Aprovar el pressupost, presentat per Auloce SAU, en concepte de subscripció a
espublico, per serveis d'informació, jurisprudència, expedients administratiu, per
import de 2.314,80 € (IVA inclòs) anual i autoritzar i disposar la despesa.

2.3

Aprovar el pressupost, presentat per la mercantil Atlantic Ibèrica SAU, per import de
708,23 € (IVA inclòs), per reparar i revisar la caldera a gas del poliesportiu autoritzar
i disposar la despesa.

3

Llicències Urbanístiques

3.1

Concedir, a la Comunitat de Propietaris Vall de Zafan núm. 3, llicència urbanística per
canviar peces de remat de la coberta superior, a la finca situada al carrer Vall de
Zafan núm.3 , amb un pressupost de 950,00 € (Exp. 113/2014) i aprovar la liquidació
provisional per import de 34,01 €.

3.2

Concedir llicència urbanística per enderroc parcial de l'edifici i coberta planta baixa
de la finca situada al carrer de Sant Gregori núm. 20, amb un pressupost de 9.821,22
€ (Exp. 112/2014) i aprovar la liquidació provisional per import de:
Tècnic
Pressupost

Autoliquidació

Diferència

9.821,22

9.642,40

Impost

351,60

345,20

6,40

Taxa

135,53

133,07

2,46

Total

487,13

478,27

8,86

4.

Impostos i Taxes

4.1

Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2014, relatiu al carrer de Santa Elena
núm. 1, per import total de 144,79 €, i emetre un altre rebut a nom del titular correc
te.
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5.

Instàncies

5.1

Concedir, a BCN, còpia de l'informe emès per la Policia Local referent a l'accident de
tràfic del dia 13/09/2014.

5.2

Autoritzar per ocupar la sala de dalt del Casal Municipal Hort de Cruells, per al dia 25
d'octubre de 2014, de les 16:00 hores fins a les 20:30 hores, per realitzar una xarrada
«Najuen, de teràpies naturals sobre Bioneuoemoció/Biodescodificació», per a la
població de Roquetes.

5.3

Autoritzar l' ocupació de la via pública, amb bastida, al carrer Major núm. 87, amb
motiu de pintar la façana.

5.4

Concedir el canvi de nom de la llicència de gual número 235 de 6ml, ubicat a
l'immoble Av. de la Diputació núm. 22 baixos.

5.5

Concedir la baixa del gual permanent núm. 324, ubicat a l'immoble situat al carrer de
Santa Bàrbara núm. 4A, per a l'any 2015.

5.6

Autoritzar, a l'escola naturalistes Lo Caro, l'ús les barbacoes situades a la Urb. Torre
d'en Gil el dia 26/10/2014, amb motiu de la celebració de la jornada de neteja
voluntària a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre, així com la cessió del següent
material: 10 taules i 50 cadires, llenya per fer les barbacoes i bosses per recollir la
brossa.

6.

Subvencions

6.1

Sol·licitar la subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d'Assistència al Ciutadà
per un import de 1.294,60€ -tenint en compte els imports màxims determinats a la
base tercera de la convocatòria- en quant a les operacions d'endeutament acollides a
la línia financera prevista al RDL 8/2011 per import total dels préstecs de 93.746,47€
(import destinat a finançar inversions); per cancel·lar les obligacions contretes amb
els proveïdors, amb expedient número 1ICO/2011.

7.

Contractació

7.1

Aprovar l'expedient de contractació i el Plec de clàusules administratives i tècniques
particulars que han de regir l'adjudicació de l'obra anomenada ""Repavimentació
dels carrers Pare Romanya, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just,
la Cinta, Ansedó i carrer del Mig del municipi de Roquetes" , segons el projecte que
consta en aquest expedient, per un import de 129.222,74€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 106.795,66€, pressupost net, i 22.427,09 €, en concepte
d'Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini d'execució de
tres mesos, procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació.
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