EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 38/2014, DE DATA 28 D'OCTUBRE
1.

Aprovar esborrany acta número 37/2014, de data 21 d'octubre.

2.

Correspondència

2.1.

Publicació al BOE de la Resolució, de data 17 d'octubre de 2014, --de la Dirección
General de Empleo, pel qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2015.

2.2

El President de Localret informa que la Diputació de Barcelona ha formalitzat,
mitjançant la signatura d'un conveni de col·laboració, la seva adhesió com a membre
de ple dret al Consorci.

2.3

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat comunica el nou protocol de
funcionament relatiu a la gestió forestal a l'àmbit territorial de les Terres de l'Ebre.

2.4

És dona compte del reconeixement que han rebut dos agents de la Policia Local,
amb TIP 9481 I 9881, per part d'un ciutadà, per la feina feta el passat 17 d'octubre.

3.

Hisenda

3.1.

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA S.L, per import de 10.015,75 €, en concepte de taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, durant el tercer trimestre
de 2014.

3.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per ENDESA ENERGIA S.A.U., per
import de 5.872,09 €, en concepte de taxa d'electricitat, i d'11,78 € en concepte de
taxa de gas, per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local per empreses o entitats explotadores de serveis, durant el tercer trimestre de
2014.

3.3

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., per import de 0,23 €, en concepte
de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament, durant el tercer
trimestre de 2014.

3.4

Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Ebrequalitat, S.A. per import de
750,20 € (IVA inclòs), en concepte d'adquisició de líquid anticongelant per al circuit
tancat de l'ACS solar del pavelló poliesportiu i autoritzar i disposar la despesa.
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3.5

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 15.000,00 € a
favor de Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2014 i ordenar el
pagament.

3.6

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 900,00 €, a favor de l'Alberg d'Animals de les Terres de l'Ebre, en
concepte de recolllida de 5 gossos abandonats al municipi.

4.

Instàncies

4.1

Autoritzar, a la la Comunitat de les Illes Filipines, 1, l'ocupació de la via pública, amb
una bastida, al carrer Illes Filipines, amb motiu de col·locació de canal per
desguassar i repassar finestres.

4.2

Autoritzar, a l'Associació de Dones de Roquetes, per ocupar el pavelló poliesportiu,
amb motiu de la representació de l'obra de teatre, que tindrà lloc el dia 14 de
desembre de 2014, a les 18:00 hores, així com també cedir l'ús del material següent:
- escenari
- dos biombos
- focus
- quadres de fotografies
- 350 cadires

4.3

Cedir, a l'Associació de Joves de la Ravaleta, amb motiu de la celebració de la
Castanyada el dia 31 d'octubre de 2014, l'ús del material següent, abans del dia 30
d'octubre:
- escenari (12 peces)
- cadires (100)
- 30 taules i cavallets

4.4

Atorgar la llicència per a la tinença d’un gos considerat potencialment perillós, de
raça American Stanford.

4.5

Atorgar la llicència per a la tinença d’un gos considerat potencialment perillós, de
raça American Stanford.

4.6

Denegar, a una ciutadana, que es contempli la possibilitat de posar una altra plaça
d'estacionament per a persones minusvàlides al carrer Rebull, atès que en la porta
del seu immoble, hi ha una plaça d'estacionament reservada per a tal finalitat i,
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donat que és una zona on l'estacionament no és especialment complicat pel tipus de
carrers que hi ha propers, havent estacionaments autoritzats a l'Avinguda Diputació,
al carrer Balmes (zona de terra) i al mateix carrer Rebull.
5.

Cementiri

5.1

Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 123 de la sèrie 1a.

6.

Transport social

6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes al sol·licitant.
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