EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 46/2014, DE 23 DE DESEMBRE

1.

Aprovar acta anterior número 45/2014, de data 16 de desembre

2.

Correspondència

2.1

Es notifica resolució del President del Consell Comarcal del Baix Ebre, de data
11 de novembre de 2014, de donar de baixa del servei d'ajuda a domicili a la
sol·licitud següent:
Expedient

Motiu

Exp2011/00867

Acollir-se a
recurs -SIF

Data baixa
un

altre 15/09/2014

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 € ,
referent al lloguer del mes de desembre de 2014, de l'immoble situat al carrer
d'Anselm Clavé s/n, on s'imparteix el grau de perruqueria de l'IES de Roquetes, i
ordenar el pagament.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 622,54 €,
en concepte de lloguer del mes de desembre de 2014, del local situat al carrer
Major núm. 5 baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, i ordenar
el pagament.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de Reale Seguros
Generales, S.A., en concepte d'assegurança d'accidents del personal laboral, per
import de 381,83 €, del període de vigència del 16 de desembre de 2014, al 16
de desembre de 2015, i ordenar el pagament.

3.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 10.000,00
€ a favor de Roquetes Comunicació, en concepte de transferència 2014, i
ordenar el pagament.

3.5

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA
COMERCIALIZACION DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., per import de 0,91 €, en
concepte de taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament, del mes de novembre de 2014.

3.6

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U., per import de 139,30 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament, del mes de novembre de 2014.

3.7

Donar compte a la Comissió de Preus de Catalunya, que l' Associació Serveis
Sanitaris i Transports, comunica que, per a l'any 2015, no s'augmentaran les
tarifes urbanes de taxi al municipi de Roquetes , amb el qual cosa es mantindran
les tarifes actuals i que són les que es relacionen a continuació:
CONCEPTE
Baixada
bandera
Tarifa
quilomètrica
Tarifa horària

TARIFA
1
–
LABORABLES
de 3,59 €

DIÜRN

TARIFA 2 – NOCTURN
O FESTIU
4,83 €

0,92 €

1,10€

16,96 €

18,20 €

SUPLEMENTS
Recollida
a 2,00 €
domicili
1,60 €
Maletes i animals

2,00 €
1,60 €

3.8

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
18.529,98 €, corresponents a la relació de factures núm. 22/2014, i reconèixer
les obligacions per import de 4.982,89 €, i ordenar el pagament.

3.9

Reconèixer l'obligació per import de 400,00 €, a favor de l'Institut Roquetes, en
concepte de Premi-beca, i ordenar el pagament

3.10 Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
de 9.282,13 euros, atès que en data 26 de novembre de 2014 BASE-Gestió
d'Ingressos ha ingressat a la tresoreria municipal l'import de 9.282,13 euros en
concepte de liquidació en període voluntari de quotes de conservació
corresponents al mes de novembre.
4.

Llicències d'activitat

4.1

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat Festa de Cap d'Any Jove,
ubicada al carrer pare Romanyà, sense número, de la que és titular l'Ajuntament

de Roquetes, amb número de registre 9017E/38132/2014.
4.2

Homologar el Pla d'Autoprotecció del Pavelló Poliesportiu de Roquetes, ubicat
al passeig Manel Cid, sense número, del que és titular l'Ajuntament de
Roquetes, amb número de registre 9017E/38119/2014.

4.3

Homologar el Pla d'Autoprotecció del Casal de la Raval de Cristo, ubicat al
carrer Casal, número 2, del que és titular l'Ajuntament de Roquetes, amb
número de registre 9017E/38160/2014.

4.4

Homologar el Pla d'Autoprotecció del CEIP Mestre Marcel·lí Domingo, ubicat al
carrer pare Romanyà, número 22, del que és titular l'Ajuntament de Roquetes,
amb número de registre 9017E/39073/2014.

4.5

Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de comerç al
detall de queviures, situada a l'avinguda Port de Caro, 3.

5.

Impostos i Taxes

5.1

Procedir a l'anul·lació del rebut de la Taxa de Gual, any 2014, relatiu a l'adreça
tributària del carrer Unió, 15.

5.2

Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram, anys 2013 i 2014, relatius a
l'immoble del carrer Major, 80 de Roquetes, i emetre uns altres rebuts pel
mateix concepte i import a nom del titular correcte.

6.

Instàncies

6.1

Donar de baixa el gual permanent núm. 253, ubicat al carrer Lluís Companys, 9,
local 3, a partir de l'any 2015.

6.2

Donar de baixa el gual permanent núm. 434, ubicat a la Plaça Raval Nova, 12, a
partir de l'any 2015.

6.3

Concedir el distintiu per estacionar enfront del gual del qual es titular o forma
part del nucli familiar, als vehicles següents:

6.4

Llicència de gual Ubicació

Vehicles

460

1822 GHS i 0495 GTN

Sant Mateu,30

Concedir, a ZOLI Gestión Localización de atestados, 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, 7073 DHR i T 5215 BB.

6.5

Autoritzar a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, permís per tallar la
Ctra. de Roquetes de Jesús a partir de les 16:30 h. fins a les 19:30 hores, amb
motiu de la celebració la IV Cursa Sant Silvestre Jesús- Roquetes, organitzada
conjuntament GR Jesús i Trail Roquetes.

6.6

Autoritzar a l'Associació Obret'ebre, per ocupar la sala de formació i deixar-los
el canó, els dies 8 i 9 de gener de 2015, per tal de realitzar una formació de
voluntaris.

6.7

Autoritzar a l'Associació Obret'ebre, per ocupar la sala de formació i deixar-los
el canó, els dimecres de les 16:00 h. a les 17:00 hores, per tal de fer un taller
d'anglès.

7.

Transport social

7.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

8.

Cementiri

8.1

Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 139 de la sèrie 4ª del
cementiri municipal,a favor de l'Ajuntament de Roquetes.

9.

Subvencions

9.1

Acceptar la subvenció a la Diputació de Tarragona al Servei d’Assistència al
Ciutadà-Actuacions Integrals al Territori i Cooperació, per un import de 1.294,60
€ per la concessió de subvencions per interessos de préstecs concertats per
ajuntaments i consells comarcals, convocatòria 2014 amb núm. Expedient:
800433-2014-049-1010-000781.

10.

Contractació

10.1 Adjudicar el contracte de serveis de manteniment, conservació i neteja de parcs,
jardins, zones verdes i l’arbrat del viari urbà de l’Ajuntament de Roquetes, a
l'empresa BIOMA FACILITIES SL , pel preu de 65.948,08€ (IVA no inclòs) pels 2
anys de contracte, prorrogable per dos anys més, 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
16.000,00€. nom i representació d’aquest Ajuntament, procedeixi a la signatura
del corresponent contracte administratiu.
10.2 Aprovar l'expedient de contractació per a l'explotació, mitjançant contracte
administratiu especial, del servei de perruqueria a la Llar de Jubilats de
Roquetes, procediment obert, i oferta econòmicament més avantatjosa,
diversos criteris d'adjudicació, convocant la seva licitació.

