ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió:
Número: 45/2014
Caràcter: ordinari
Data: 16 de desembre de 2014
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Horari: de les 18 :00 hores a les 19:00 hores
Assisteixen els membres nats:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde
Francesc Ollé Garcia, tinent d'alcalde
Gerard Gas Vilanova, tinent d’alcalde
Josep Codorniu Suñer, tinent d’alcalde
Ma Teresa Moreso Gisbert, tinent d’alcalde
Regidors que assisteixen a la Junta de Govern:
Maribel Belmonte Rodríguez, regidora
Jordi Baucells Lluís, regidor
Secretària :
Mercè Colomé Escurriola
Interventora:
Beatriz Navarro González
Desenvolupament de la sessió:
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior

1.1

Per tenir tots els membres de la Junta de Govern Local còpia de l'esborrany de
l'acta de la sessió número 44/2014, de data 9 de desembre de 2014, s’omet la
seva lectura i s’aprova per unanimitat dels membres que legalment la
componen.

2.

Correspondència

2.1

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre comunica el tràmit d'audiència durant el

termini de deu dies hàbils, a aquest Ajuntament, de la concessió de cinc
sondejos, al marge dret del riu Ebre, a varis indrets del municipi.
3.

Hisenda

3.1

Vist l'escrit presentat pel senyor David Altadill Felip, director de l'Observatori
de l'Ebre, en data 11 de desembre de 2014, amb Registre d'Entrada número
6.597, en el que agraeixen la contribució que fa aquest Ajuntament a la
Fundació Observatori de l'Ebre, així com l'interès i el recolzament mostrat vers
la seva Fundació.
Sol·licita l'aportació corresponent a l'exercici 2014, que aquest Ajuntament té
compromesa amb la Fundació Observatori de l'Ebre, segons acord del Patronat,
de data 28 de març de 2014, i en compliment del conveni signat en data 19
d'octubre de 1999, i que es correspon amb un import de 16.000,00 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de
16.000,00 €., a favor de l'Observatori de l'Ebre, segons acord del Patronat, de
data 28 de març de 2014, i en compliment del conveni signat en data 19
d'octubre de 1999.
Segon.- Ordenar el pagament.
Tercer.- Notificar aquest acord al senyor David Altadill Felip, director de
l'Observatori de l'Ebre, i comunicar-ho al departament d'intervenció, als efectes
oportuns.

3.2

La senyora Mercè Curto Baset, administrativa, sol·licita li siguin abonades les
despeses per import de 93,80 €, en concepte d'assistència a Barcelona al curs
organitzat per la Federació de Municipis de Catalunya, sobre "Criteris per al
disseny i implantació d'estructures organitzatives eficients", els dies 24 i 25 de
novembre de 2014, i que desglossat és com segueix:
Dia 24/11/2014
- Allotjament
40,00 €
- Hife viatge
10,95 €
- Taxi
7,10 €
- Esmorzar
1,20 €
- Dinar
11,00 €
Dia 25/11/2014
- Esmorzar
1,75 €
- Dinar
10,85 €
- Hife viatge
10,95 €

Total

93,80 €

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de
93,80 €, a favor de senyora Mercè Curto Baset, administrativa, en concepte
d'assistència a Barcelona al curs organitzat per la Federació de Municipis de
Catalunya, sobre "Criteris per al disseny i implantació d'estructures
organitzatives eficients", els dies 24 i 25 de novembre de 2014.
Segon.- Ordenar el pagament.
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Mercè Curto Baset, i comunicar-ho
al departament d'intervenció, als efectes oportuns.
3.3

La senyora Maria Cinta Estrada Valls sol·licita la devolució de la fiança
dipositada per import de 150,00 €, en concepte de correcta gestió de residus,
segons llicència urbanística número 10/14-S.
Vist l'informe emès per l'arquitecte tècnic, en data 12 de desembre de 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, a la senyora Maria Cinta Estrada Valls, la devolució de la
fiança dipositada per import de 150,00 €, en concepte de correcta gestió de
residus, segons llicència urbanística número 10/14-S.
Segon.- Notificar aquest acord a la senyora Maria Cinta Estrada Valls, i
comunicar-ho al departament d'intervenció, als efectes oportuns.

3.4

El departament d’Intervenció presenta la relació de factures núm. 21/2014, per
import total de 41.079,38 €, de la qual, 4.256,11€, correspon a factures que
s’han d’autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació, i 36.823,27 €, a
reconeixement d'obligacions.
Vist l’informe que ha emès la interventora municipal, en data 10 de desembre
de 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per
import de 4.256,11 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació.
Segon.- Reconèixer les obligacions per import de 36.823,27 €.

Tercer.- Ordenar el pagament.
Quart.- Comunicar aquest acord al departament d’Intervenció municipal, als
efectes oportuns.
3.5

Atès el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de data 29 d'octubre de 2013,
va aprovar les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014, i concretament
l’Ordenança Fiscal Reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis,
disposa entre altres que: “Estaran obligats al pagament dels Preus Públics qui
resulti beneficial dels serveis o activitats prestades o realitzades per aquest
Ajuntament. I que el preu públic a satisfer serà el fixat a les tarifes per cada un
dels conceptes i entre ells: altres activitats desenvolupades en Sales d’altres
dependències municipals.”
Vista la liquidació presentada pel Departament de Tresoreria corresponent a
l’any 2014 del preu públic per ocupació de dependències del Centre Cívic per
entitats municipals.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels membres
componen, acorda:

que legalment la

Primer.- Aprovar la liquidació corresponent a l’any 2014 del preu públic per
ocupació de les dependències del Centre Cívic per entitats municipals que es
detalla a continuació:
Entitat
Club d’escacs Peó vuit
Societat de caçadors “La perdiz
Roquetense”
Coral Preludi a Caro
Comerç Agrupat de Roquetes
Associació de dones de Roquetes
AHIDA
ASIFTE

Concepte
Liquidació 2014
Liquidació 2014

Import
535,50 €
535,50 €

Liquidació 2014
Liquidació 2014
Liquidació 2014
Liquidació 2014
Liquidació 2014

535,50 €
535,50 €
535,50 €
535,50 €
535,50 €

Segon.- Notificar aquest acord als interessats i al departament d’intervenció als
efectes legals procedents.
3.6

Atenent a diverses actuacions realitzades per aquest Ajuntament es mantenen
obligacions amb tercers que s’han de liquidar.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Sol·licitar a Base-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, una

bestreta extraordinària per a l’exercici 2015 per import de 700.000,00 euros,
segons els límits establerts per Base per aquest exercici i a retornar/amortitzar
abans del 31 de desembre de 2015. Si a la data de fi d’exercici esmentada no ha
estat amortitzat la totalitat del deute, es faculta a Base per compensar
qualsevol transferència a favor del nostre ajuntament fins saldar la totalitat del
deute.
Segon.- Sol·licitar a Base-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona, que la
bestreta ordinària mensual que resulti de la liquidació de l’exercici 2014 ens la
mantinguin fins al novembre de l’exercici 2014.
Tercer.- Comunicar aquest acord a Base-Gestió d’Ingressos de la Diputació de
Tarragona i al departament d’intervenció, als efectes oportuns.
3.7

Ramon Masdeu, S.L. sol·licita la devolució de l'aval bancari dipositat per import
de 6.617,51 €, en concepte de les obres de "Reforma Plaça Raval Nova".
Vist l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal, en data 15 de desembre
de 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, a Ramon Masdeu S.L,. la devolució de l'aval bancari dipositat
per import de 6.617,51 €, en concepte de les obres de "Reforma Plaça Raval
Nova".
Segon.- Notificar aquest acord a Ramon Masdeu S.L., i comunicar-ho al
departament d'intervenció, als efectes oportuns.

3.8

El senyor Antonio Blanco Fernández sol·licita la devolució de la fiança
dipositada per import de 360,00 €, en concepte de gestió de residus, segons
llicència urbanística núm. 83/2014.
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, en data 15 de desembre de 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, al senyor Antonio Blanco Fernández, la devolució de la fiança
dipositada per import de 360,00 €, en concepte de gestió de residus, segons
llicència urbanística núm. 83/2014.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Antonio Blanco Fernández, i comunicarho al departament d'intervenció, als efectes oportuns.

3.9

Vist l'informe emès pel Caporal Cap de la Policia Local, en data 15 de desembre

de 2014, referent al pressupost presentat per Sistemes de Seguretat Vial, S.L.,
per import de 559,26 € (IVA inclòs), en concepte de bandes reductores de
velocitat, per al Passeig Manel Cid.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per Sistemes de Seguretat Vial, S.L.,
per import de 559,26 € (IVA inclòs), en concepte de bandes reductores de
velocitat, per al Passeig Manel Cid.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 559,26 € (IVA inclòs), a
favor de Sistemes de Seguretat Vial, S.L..
Tercer.- Notificar aquest acord a Sistemes de Seguretat Vial, S.L., comunicar-ho
al departament d'intervenció, als efectes oportuns.
3.10 Atès l'escrit de la Mancomunitat de Municipis Tortosa-Roquetes, de 27 de
desembre de 2013, en el qual sol·licita que l'Ajuntament de Roquetes faci una
aportació de 4.000 €, donat que a la Mancomunitat, segons resolució
GRI/2715/2013, no li correspon percebre cap import procedent del Fons de
Cooperació Local de Catalunya per l'any 2013.
Atès que la Junta de Govern Local, en data 30 de desembre de 2013, va acordar
fer una aportació addicional de 4.000€, per l'any 2013, a la Mancomunitat.
Atès que al DOGC núm. 6622, de 14/05/2014, s'ha publicat la Resolució
GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la
dotació complementària al FCLC 2013, per la qual, en el tram de prestació
supramunicipal de serveis s'assigna a Roquetes l'import de 6.077,97€.
Atès que al DOGC núm. 6634, de 30,05.2014 s'ha publicat la Resolució
GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la
participació en el ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC 2014, per la
qual, en el tram de prestació supramunicipal de serveis s'assigna a Roquetes
l'import de 6.167,00€.
Atès que, per tant, l'aportació addicional efectuada per l'Ajuntament en 2013,
per import de 4.000€, no es fa necessària.
la Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Sol·licitar a la Mancomunitat de municipis Tortosa-Roquetes que
retorni a l'Ajuntament de Roquetes, l'aportació addicional de 4.000€ que se li va
concedir en l'exercici 2013.

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de
6.077,97€ a favor de la Mancomunitat de Municipis Tortosa-Roquetes
corresponent al FCLC 2013, en el tram supramunicipal de serveis.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de
6.167,00€ a favor de la Mancomunitat de Municipis Tortosa-Roquetes
corresponent al FCLC 2014, en el tram supramunicipal de serveis.
Quart.- Ordenar el pagament.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Mancomunitat de Municipis TortosaRoquetes, i comunicar-ho al departament d'intervenció, als efectes oportuns.
4.

Llicències d'activitat

4.1

Atès l’escrit presentat pel senyor Joan Pardo Vinet, amb NIF 40933782S, en la
que comunica una actuació musical en directe en l'establiment de Barrestaurant, situat en el carrer Sagrat Cor, 54, baixos, des de les 22:00 hores fins
a les 24:00 hores del dia 19 de desembre de 2014.
Atès el que estableix el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Donar-se per assabentada que el senyor Joan Pardo Vinet durà a terme
en el seu establiment anomenat Bar-restaurant La Plaça, situat al carrer Sagrat
Cor, 54, una actuació musical en directe, des de les 22:00 hores fins a les 24:00
hores, del dia 19 de desembre.
Segon.- L’organitzador haurà de disposar d’un contracte d’assegurança que doni
cobertura a la responsabilitat civil que pugui derivar-se de l’organització i
realització de l’espectacle.
Tercer.- Haurà de comunicar a la comunitat de veïns de l’immoble la realització
de l’activitat.
Quart.- L’activitat no podrà superar ni l’aforament ni el nombre de decibels
previstos en el projecte tècnic que acompanyava la sol·licitud de llicència per a
restaurant-bar, i que va atorgar la Junta de Govern Local d'11 de març de 2008.
Cinquè.- Notificar aquest acord al senyor Joan Pardo Vinet i al caporal cap de la
policia local.

4.2

Atès l’escrit presentat pel senyor Victor Barberà Pons, amb NIF 47820084W, en
la que sol·licita autorització per disposar una parada de venda ambulant
d'entrepans a l'exterior de la discoteca karibú, el més proper possible a l'accés a
l'establiment, el proper dissabte 20 de desembre de 2014.
Atès el que estableixen l'ordenança municipal de convivència ciutadana,
l'ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions, la
documentació que consta a les oficines de l'Ajuntament en relació a les
activitats de discoteca de l'avinguda Port de Caro, número 41, i l'horari de
funcionament d'aquestes.
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Denegar l'autorització per disposar una parada de venda ambulant
d'entrepans a l'exterior de la discoteca Karibú, el proper dissabte dia 20 de
desembre.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Víctor Barberà Pons i al caporal cap de
la policia local.

5.1

Llicències urbanístiques

5.1

El senyor Julio Ramon Benet Martí sol·licita llicència urbanística per realitzar les
obres d'enderroc d'habitatge entre mitgeres al carrer Lliri, 13, amb un
pressupost d'11.648,62 € (Exp. 76/2014).
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, en data 4 de desembre de 2014.
Vist l'informe emès per Secretaria núm. 174/2014, en data 11 de desembre
de 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, al senyor Julio Ramon Benet Martí, llicència urbanística per
realitzar les obres d'enderroc d'habitatge entre mitgeres al carrer Lliri, 13, amb
un pressupost d'11.648,62 € (Exp. 76/2014), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència urbanística (exp.
76/2014), d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal i que és com segueix:
Pressupost
Impost
Taxa

11.648,62 €
417,02 €
160,75 €

Total

577,77 €

Tercer.- Haurà d' aportar una fiança per import de 1.564,20 €, en concepte
garantia de serveis urbans afectats, i una altra per import de 2.070,09 € en
concepte de gestió de residus.
Quart.- Els treballs es faran d'acord amb les condicions del permís 343/2014
concedit dintre de la zona d'influència de la carretera per part del Servei
d'Assistència al Territori (SAT), explotació de carreteres.
Cinquè.- Abans de començar els treballs haurà de comunicar a l'Ajuntament, les
dades de l'empresa encarregada de l'execució de l'enderroc, el nomenament
del tècnic coordinador de seguretat, així com la data d'inici als serveis tècnics
municipals.
Setè.- Notificar aquest acord al senyor Julio Ramon Benet Martí i, comunicar-ho
al departament d'intervenció, als efectes oportuns.
5.2

La senyora Fatiha Laasikri sol·licita llicència urbanística per realitzar les obres de
reforma de cuina i sala de bany al carrer La Sèquia, 10, amb un pressupost
2.600,00 € (Exp.120/2014).
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, en data 15 de desembre de 2014.
Vist l'informe emès per Secretaria núm. 175/2014, en data 15 de desembre de
2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, a la senyora Fatiha Laasikri, llicència urbanística per realitzar
les obres de reforma de cuina i sala de bany, al carrer La Sèquia, 10, amb un
pressupost 2.600,00 € (Exp.120/2014), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència urbanística (exp.
120/2014), d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal i que és com
segueix:
Pressupost
Impost
Taxa
Total

2.600,00 €
93,08 €
35,88 €
128,96 €

Tercer.- Haurà d'aportar una fiança per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus.

Quart.- Una vegada acabades les obres haurà de comunicar-ho als serveis
tècnics municipals per tal de comprovar les obres realment executades.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la senyora Fatiha Laasikri, comunicar-ho al
departament d'intervenció, als efectes oportuns.
5.3

El senyor José Ramon Centelles Moreso en representació de Pavo y Derivados,
S.A., sol·licita llicència urbanística per realitzar les obres d'ampliació de la sala i
màquines frigorífiques i elevació de coberta existent en industria d'escorxador
d'aviram, a la Ctra. C-12 PK 16, amb un pressupost de 356.125,09
(Exp.117/2014).
Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, en data 16 de desembre de 2014.
Vist l'informe emès per Secretaria núm. 176/2014, en data 16 de desembre de
2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, a Pavo y Derivados, S.A., llicència urbanística per realitzar les
obres d'ampliació de la sala i màquines frigorífiques i elevació de coberta
existent en industria d'escorxador d'aviram, a la Ctra. C-12 PK 16, amb un
pressupost de 356.125,09 (Exp.117/2014), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
Segon.- Aprovar la liquidació provisional d'aquesta llicència urbanística (exp.
117/2014), d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal i que és com
segueix:
Pressupost
356.125,09 €
ICIO
12.749,28 €
Taxa
4.914,53 €
Total
17.663,81 €
Tercer.- Haurà d'aportar una fiança per import de 150,00 €, en concepte de
gestió de residus.
Quart.- Notificar aquest acord al senyor José Ramon Centelles Moreso en
representació de Pavo y Derivados, S.A., als efectes oportuns.

6.

Contractació

6.1

En data 28 d'octubre de 2014, mitjançant resolució de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autonomas y las
Entidades Locales, s'ha assignat a Roquetes una subvenció per import de

120.595,28€, per l'obra "Condicionament dels camins malmesos pels aiguats de
2012" de conformitat amb l'establert a l'Ordre HAP/1950/2013, de 15 d'octubre
de 2014.
En data 29 d'octubre, es va incoar l’expedient administratiu per a la contractació
de l’obra anomenada "Condicionament de camins malmesos aiguats novembre
2012", per un import de 241.124,67, IVA inclòs, amb un termini d'execució de
tres mesos.
Segons l'Ordre esmentada, es disposa d'un termini de tres mesos a partir de la
data de l'assignació de subvencions, per tal de presentar el certificat
d'adjudicació de les obres.
Atès que, en aquest moment, l'expedient està en la fase de presentar ofertes
per a la licitació, la qual finalitza, el 29 de desembre de 2014.
Atesa la impossibilitat de presentar el certificat d'adjudicació de les obres abans
del dia 22 de gener de 2015
La Junta de Govern Local per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Sol·licitar una pròrroga, d'un mes, per presentar el certificat
d'adjudicació de les obres subvencionades "Condicionament dels camins
malmesos pels aiguats del 2012".
Segon.- Trametre aquesta petició al Departament d'Actuacions Integrals al
Territori i Cooperació de la Diputació de Tarragona.
6.2

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9 de desembre
de 2014, va aprovar la relació efectuada, per la Mesa de Contractacio,
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades
valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, per
executar l'obra "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 la qual l’oferta que ha obtingut la millor
puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques, és la
presentada per l’empresa FIRTEC SAU, pel preu de 106.795,65 € i 22.427,09 €
d’IVA, i amb unes millores de 18.032,52€, la qual executarà l’obra en 10
setmanes.
Vista la següent relació classificada, per ordre decreixent, de les proposicions
no declarades desproporcionades o anormals:
a) FIRTEC S.A.
b) BECSA S.A.U

.............................
............................

51 punts
17 punts

c) BENITO ARNO E HIJOS S.A.U .....................
d) TECNOLOGIA DE FIRMES SA .....................
e) M I J GRUAS SA
..........................

15 punts
13 punts
3 punts

Vist que s’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de
l’expedient de contractació, respecte a la concurrència i publicitat.
Vist que l’empresa requerida va constituir, en data 15 de desembre de 2014, la
garantia definitiva i ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Atès que és d’aplicació la normativa següent:
 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
 Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local (LBRL).
 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
 Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Atès que l’article 151.2 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació
requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, presenti la documentació
acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva.
Si en aquest termini, el licitador no presenta aquesta documentació o no es
justifica que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta.
Atès que l’article 151.3 del TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà
d'adjudicar el contracte dintre dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació enumerada a l’art. 151.2 del TRLCSP.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte d’obres “Repavimentació dels carrers Pare
Romanyà, Sant Ramon, Felip Pedrell, Olivera, Assutzena, Sant Just, la Cinta,
Ansedó, i carrer del Mig”, a l’empresa FIRTEC SA, amb el NIF A-60493582,pel
preu de 106.795,66 € i 22.427,09 € d’IVA. ”, amb subjecció als plecs de clàusules
administratives i tècniques aprovats, així com al contingut de l’oferta inclosa en
la proposició de l’adjudicatari que conté unes millores per l'import de
18.032,52€.

Segon. Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer. Facultar el Sr. alcalde perquè, en nom i representació d’aquest
Ajuntament, procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu.
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de
contractació, amb indicació dels recursos procedents, a la Diputació Provincial i
comunicar-ho al Departament de Intervenció, als efectes oportuns.
7.

Instàncies

7.1

BCN sol·licita informe emès per la Policia Local referent a l'accident de
circulació, de data 27 de novembre de 2014, amb els vehicles matrícula 2788
CTY i T 5215 BB.
Atès que BCN ha fet efectiu el pagament de 36,00 € en concepte de taxa per
emetre informe.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, a BCN, informe emès per la Policia Local referent a l'accident
de circulació, de data 27 de novembre de 2014, amb els vehicles matrícula 2788
CTY i T 5215 BB. Aquestes dades seran destinades exclusivament per a la
finalitat per a la qual han estat sol·licitades.
Segon.- Notificar aquest acord a BCN, als efectes oportuns.

7.2

La senyora Carmen Serrano Royo,, en representació d'Obre'tebre, sol·licita se'ls
deixi el projector, per al dia 18 de desembre de 2014, a les 9:30 hores, amb
motiu de la realització d'una xerrada informativa.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Cedir, a la senyora Carmen Serrano en representació d'Obre'tebre, l'ús
el projector per al dia 18 de desembre de 2014, a les 9:30 hores, amb motiu de
la realització d'una xerrada informativa.
Segon .- Notificar aquest acord a la senyora Carmen Serrano en representació
d'Obre'tebre, als efectes oportuns.

7.3

L'Associació TRAIL ROQUETES sol·licita autorització per ocupar la sala de les
pintures del Casal de Joves, el dia 12 de gener de 2015, de les 20:00 h. a les

23:00h. amb motiu de realitzar una reunió de Vegueria de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya ( FEEC.).
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Autoritzar, a l'Associació TRAIL ROQUETES, l'ocupació de la sala de les
pintures del Casal de Joves, el dia 12 de gener de 2015 de les 20:00 h. a les
23:00h. amb motiu de realitzar una reunió de Vegueria de la Federació
d'Entitats Excursionistes de Catalunya ( FEEC.).
Segon.- Notificar aquest acord a l'Associació TRAIL ROQUETES, als efectes
oportuns.
7.4

El senyor Miquel Leonardo Alonso, en representació del partit polític Podemos,
sol·licita autorització per col·locar una carpa de 3 x3 metres, el proper dia 20 de
desembre de 2014, de les 10:00 h a les 14:00 h. aproximadament, a la Plaça de la
Raval de Cristo, per tal de donar informació sobre el partit polític.
Vist l'informe emès pel Caporal Cap de la Policia Local, en data 15 de desembre
de 2014.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Autoritzar, al senyor Miquel Leonardo Alonso, en representació del
partit polític Podemos, la col·locació d' una carpa de 3 x3 metres, el proper dia
20 de desembre de 2014,de les 10:00 h a les 14:00 h. aproximadament, a la
Plaça de la Raval de Cristo, per tal de donar informació sobre el partit polític.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Miquel Leonardo Alonso en
representació del partit polític Podemos, i al caporal cap de la Policia Local, als
efectes oportuns.

7.5

La senyora Francisca Fonollosa Favà sol·licita canviar l'horari del gual permanent
núm. 235, ubicat a l'Avinguda Diputació, 22 baixos, a gual mitja jornada de les
8:00 h. a les 20:00 h. a partir de l'any 2015.
Vist l'informe emès per la Policia Local, en data 11 de desembre de 2014.
Atès el que estableix l'ordenança fiscal núm. 13, reguladora de la taxa per
l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per
aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies
de qualsevol mena.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels membres que legalment la

componen, acorda:
Primer.- Concedir, a la senyora Francisca Fonollosa Favà, canviar l'horari del gual
permanent núm. 235, ubicat a l'Avinguda Diputació, 22 baixos, a gual mitja
jornada núm. 630, de les 8:00 h. a les 20:00 h. a partir de l'any 2015.
Segon.- Haurà de lliurar la placa actual a aquesta Administració, facilitant-li la
Policia Local la corresponent a mitja jornada.
Tercer.- Haurà de fer efectiu el pagament de la taxa per import de 12,33 €, en
concepte de venda de placa gual.
Quart.- Notificar aquest acord a la senyora Francisca Fonollosa Favà, i
comunicar-ho al departament d'intervenció i al caporal cap de la Policia Local,
als efectes oportuns.
7.6

Making Dance sol·licita el material següent: 4 metres de biombos i la tarima de
3 x 3 metres , per al proper dia 20 de desembre de 2014, amb motiu del festival
d'hivern.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir, a Making Dance, el material següent: 4 metres de biombos i
la tarima de 3 x 3 metres , per al proper dia 20 de desembre de 2014, amb motiu
del festival d'hivern.
Segon.- Notificar aquest acord a Making Dance, i comunicar-ho al cap acctal. de
la brigada municipal, als efectes oportuns.

8.

Transport social

8.1

Vista la petició de la senyora Adrienne Marie Lesley Catterall, en la qual sol·licita
la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Roquetes i
vista la documentació presentada per l’interessat.
Atès el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:

Primer.- Concedir el sol·licitat i atorgar la targeta d’aparcament per a persones
disminuïdes a la senyora Adrienne Marie Lesley Catterall.
Segon.- Trametre còpia d’aquest acord a la senyora Adrienne Marie Lesley
Catterall, i comunicar-ho al departament de serveis socials, als efectes
oportuns.
8.2

Vista la petició del senyor Emilio Angel Ayora Cordoba, en la qual sol·licita la
targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Roquetes i
vista la documentació presentada per l’interessat.
Atès el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir el sol·licitat i atorgar la targeta d’aparcament per a persones
disminuïdes al senyor Emilio Angel Ayora Cordoba .
Segon.- Trametre còpia d’aquest acord al senyor Emilio Angel Ayora Cordoba , i
comunicar-ho al departament de serveis socials, als efectes oportuns.

8.3

Vista la petició del senyor José Moreno Martínez, en la qual sol·licita la targeta
d’aparcament per a persones disminuïdes.
Vist l’informe emès per la Treballadora Social de l’Ajuntament de Roquetes i
vista la documentació presentada per l’interessat.
Atès el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a
facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir el sol·licitat i atorgar la targeta d’aparcament per a persones
disminuïdes al senyor José Moreno Martínez.
Segon.- Trametre còpia d’aquest acord al senyor José Moreno Martínez, i
comunicar-ho al departament de serveis socials, als efectes oportuns.

9.

Cementiri

9.1

La senyora Josefa Hierro Segarra sol·licita realitzar el canvi de nom dels drets
funeraris del nínxol número 86 de la sèrie 10ª del cementiri municipal que figura
a nom dels seus difunts pares, i germana, el senyor José Hierro Labernia, la
senyora Consuelo Segarra Valls i Consuelo Hierro Segarra, respectivament, al
seu favor.
Vista la documentació aportada per la instant.
Atès el que estableix l'ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa de
cementiri municipal.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- Concedir a la senyora Josefa Hierro Segarra, realitzar el canvi de nom
dels drets funeraris del nínxol número 86 de la sèrie 10ª del cementiri municipal ,
al seu favor.
Segon.- Haurà d'efectuar el pagament de la taxa per import de 56,39 € en
concepte de transmissió de titularitat drets funeraris nínxol i de 22,91 € per
expedició de títol de nínxol.
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Josefa Hierro Segarra, i comunicarho al departament d'intervenció i a l'encarregat del cementiri municipal, als
efectes oportuns.

10.

Responsabilitat Patrimonial

10.1 Vista la sol·licitud presentada pel senyor Ramon Panisello Gisbert, en data 15 de
desembre de 2014, amb Registre d'Entrada número 6.662, on comunica que, en
data 15 de novembre de 2104, a les 12:45 hores, aproximadament, mentre
estava circulant amb el seu vehicle Renault Megane, matrícula T 4384 AX, per la
zona de les instal·lacions esportives, concretament a la Torre d'en Gil, baix del
camp de futbol, li va caure una pilota al capot del cotxe, produint un bony al
vehicle, on s'estava disputant un partit de futbol entre el CD Roquetes i Santa
Bàrbara.
Vist el pressupost presentat pel senyor Ramon Panisello Gisbert, de l'empresa
Tricapa, per import de 305,38 €..
Atès que la responsabilitat patrimonial de l'Administració tal com estableix
l'article 106 de la Constitució, en relació amb els articles 139 i següents de la
Llei 30/92 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, i el Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s'aprova
el Reglament dels procediments de les administracions públiques en matèria de

responsabilitat patrimonial, és de caràcter objectiu i directe.
Atès que els particular tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions
Públiques corresponents , de tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns
i drets, excepte en els casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics.
Atès que, en aquest supòsit, no s'acredita la relació de causalitat entre els danys
soferts i el funcionament dels serveis públics, al no derivar-se de cap actuació
imputable a aquesta Administració.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels membres que legalment la
componen, acorda:
Primer.- No admetre a tràmit la sol·licitud de responsabilitat patrimonial
presentada pel senyor Ramon Panisello Gisbert, atesos els fonaments de la part
expositiva.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Ramon Panisello Gisbert, als efectes
oportuns.
I no havent-hi més assumptes a tractar la Presidència aixeca la sessió, de la qual jo, com
a secretària ho certifico.
Vist i plau
L’alcalde,
Francesc A. Gas Ferré

