EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 39/2014, DE 4 DE NOVEMBRE
1.

Aprovar esborrany acta anterior, de data 28 d'octubre.

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per E.ON Energía, S.L, per import
de 0,24 €, 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 període de l'1 d'abril al 30 de juny de 2014.

2.2

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 7.516,
20 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 18/2014; reconèixer les
obligacions per import de 242,00 €, corresponents a factures d'aquesta relació; i
ordenar el pagament.

2.3

Aprovar l’oferta presentada per OLEGARIO ESTRADA SL, per tal de realitzar les
obres de "Tapar sots dels camins municipals pavimentats del terme de Roquetes",
per import total de per un import de 18.678,38€ i que inclou la realització de les
millores valorades en 9.282,00 €, d'acord amb Memòria de l'obra, redactada pels
serveis tècnics municipals, amb un pressupost 18.678,38 € i autoritzar i disposar la
despesa.

2.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació i ordenar el pagament a
favor de BASE Gestió d'Ingressos, en concepte de les quotes corresponents al
primer semestre de 2014, de 3 parce·les que formen part de l'entitat urbanística de
conservació "Els Pilans", són propietat de l'Ajuntament de Roquetes i que tot seguit
es detallen:
Parcel·la 154 – 156,01€ / semestre
Parcel·la 155 – 187,62€ / semestre
Parcel·la 156 – 189,26€ / semestre

2.5

Autoritzar i disposar la despesa per import de 4.032,08 euros corresponent a la
diferència de l'IVA; reconèixer l'obligació per import de 97.576,44 euros (IVA inclòs)
a favor de la mercantil Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., en concepte de la factura
número F0413N00020630, de data 14 d'octubre de 2014 i ordenar el pagament.

3.

Instàncies

3.1

Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, per ocupar una sala del Casal Municipal Hort
de Cruells, el proper 27 de novembre, a les 21:30 hores, amb motiu de celebrar la
Junta General

3.2

Autoritzar, a «Roquetes per la Independència», per ocupar la via pública, el proper 9

de novembre, a les afores de L'IES de Roquetes, per tal de col·locar una taula perquè
els ciutadans, que ho vulguin, puguin denunciar la falta de democràcia de l'Estat
Espanyol, dins la jornada de denúncia de l'Estat espanyol. el sol·licitat.
4.

Transport social

4.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

