EXTRACTE DE L'ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 47/2014, DE 30 DE DESEMBRE
1.

Aprovar acta anterior número 46/2014, de data 23 de desembre

2.

Correspondència

2.1

La Direcció General d'Administració de Seguretat comunica que el Departament
d'Interior, en compliment de la normativa vigent i del mandat del Govern de la
Generalitat, està immers en un procés d'incorporació de mitjans electrònics en
la gestió dels procediments amb el doble objectiu de guanyar en eficàcia i
eficiència.
Amb aquesta finalitat, el Departament fa servir l'EACAT per emetre
electrònicament els edictes derivats d'actes administratius relacionats amb
expedients sancionadors per infraccions a la Llei orgànica 1/1992, de 21 de
febrer, de protecció de la seguretat ciutadana que no hagin pogut ser notificats
per correu postal.

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació , per import de 42,00 €,
en concepte de desplaçament a Molins de Rei del caporal cap de la policia local,
el dia 16 de desembre de 2014, amb motiu realitzar un canvi del sistema de
transmissions de vehicles de la policia local, i ordenar el pagament.

3.2

Aprovar el compte justificatiu, per import de 1.447,01 €, en concepte pagament
a justificar de despeses dels actes de nadalencs, i altres actes protocol·laris).

3.3

Aprovar el compte justificatiu, per import de 355,39€, en concepte de
pagament de les despeses diàries de correus.

3.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor del Servei
Català de Trànsit per import d'11,95 €, en concepte de taxa concessió de
llicència festes nadalenques, i ordenar el pagament.

3.5

Aprovar el compte justificatiu, per import de 172,69 €, en concepte de
despeses per l'organització del biblio-parc durant les festes nadalenques.

3.6

Aprovar el compte justificatiu, per import de 72,00 €, en concepte de
despeses ocasionades per la sortida dels nens del centre obert a Port
Aventura.
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3.7

Aprovar el compte justificatiu, per import de 168,40 €, en concepte de
pagament de les despeses dels contractes elèctrics provisionals per a
l'enllumenat de Nadal .

3.8

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació per import de
10.000,00 €, en concepte de transferència corrent a favor de l’òrgan supra
municipal Mancomunitat Tortosa-Roquetes, i ordenar el pagament.

3.9

Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
de 106,32 euros, atès que en data 26 de novembre de 2014 BASE-Gestió
d'Ingressos ha ingressat a la tresoreria municipal l'import de 106,32 euros en
concepte de liquidació en període voluntari de quotes de conservació
corresponents al mes de desembre.

3.10

Efectuar el pagament no pressupostari a BASE -Gestió d'Ingressos Locals que
tot seguit es detallen:
Any

Núm. Fix

Adreça Tributària

Import

2014

91087681

Cm 36 Covalta

15,09 €

2014

5859757

c. Bailen, 12 bx

22,00 €

2014

135560003391

c. Martínez de la 184,84 €
Rosa, 1

2014

91088384

Zn Industrial
0084

D 1.658,22 €

3.11

Aprovar la liquidació corresponent al període que comprèn l'any natural 2014,
l'import del qual és de deu mil sis-cents seixanta-set euros amb setanta-vuit
cèntims, (10.667,78 € ), corresponent a la gestió del servei públic, en règim de
concessió, que té per objecte la gestió i l'explotació del servei públic de la
piscina coberta climatitzada municipal de Roquetes.

3.12

Ordenar el pagament, atès el conveni de col·laboració, anualitat 2014, entre
l'Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al
funcionament del servei d'informació i atenció a les dones.

3.13

Reconèixer l'obligació per import de 2.167,73 € restant, a favor del Consorci
de Serveis Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE),
corresponent al 50% restant, atès el que estableix la clàusula segona de
l'esmentat conveni, i ordenar el pagament

3.14

Reconèixer l'obligació per import de 1.500,00 € a favor del Consorci de Serveis
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Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià (CODE), en
concepte d'actuacions realitzades per l'Agència Local de l'Energia del CODE
durant l'any 2014, i ordenar el pagament.
3.15

Aprovar l'ingrés corresponent al cànon variable de l'exercici 2014, per import
de 12.630,56 €, atès el Plec de clàusules del contracte del servei d'abastament
d'aigua potable a Roquetes, i la relació de consums i facturació corresponents
a l'any 2014.

3.16

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
136.365,18 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 23/2014, i
reconèixer les obligacions per import de 24.038,62 €, i ordenar el pagament.

3.17

Aprovar els ingressos corresponents a la revisió del cànon fix d'acord amb
l'IPC, per import de 1.206,42 €, en concepte de del contracte de “Gestió del
servei públic municipal d'abastament d'aigua potable mitjançant concessió
per procediment obert”, signat en data 28 d'abril de 2011 entre l'Ajuntament
de Roquetes i l'empresa Sorea, S.A. segons la qual “(...) L'import unitari
d'aquest cànon es revisarà anualment en funció de l'increment de l'IPC (...)”.

3.18

Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 d'octubre de 2014, amb
caràcter parcial i pel que fa referència a la factura duplicada d’Endesa Energia
XXI S.L número EE3407N00000264 de data 12 d'agost de 2014 amb l’import
de 181,65 €, i que figurava a la relació de factures número 16/2014.

3.19

Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 d'abril de 2014, amb
caràcter parcial i pel que fa referència a la factura d'Endesa Energia S.A
número P1A401N0473277 de data 5 de març de 2014 amb l’import de 877,10
€ que figurava a la relació número 6/2014, autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l’obligació de la factura d'Endesa Energia S.A número
P1A401N0473277 de data 5 de març de 2014 amb l'import de 887,10 €, i
ordenar el pagament.

3.20

Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2014,
amb caràcter parcial i pel que fa referència a la factura d'Estadio S.L. número
FA0002104 de data 31 d'octubre de 2014 amb l’import de 80,80 € que
figurava a la relació número 20/2014, i autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l’obligació de la factura d'Estadio S.L número FA0002104 de data
31 d'octubre de 2014 amb l'import de 80,80 €, i ordenar el pagament.

3.21

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor d'Endesa
Energia SAU , per import de 299,36 euros, corresponents a interessos de
demora, i ordenar el pagament.
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3.22

Revocar els acords de la Junta de Govern Local, amb caràcter parcial i pel que
fa referència a l'autorització, disposició de les despeses i reconeixement de
les obligacions de les factures emeses per Endesa Energia, S.A.

3.23

Aprovar el compte justificatiu, per import de 199,53 €, presentat per la
senyora Núria Salamó Castells, per atendre el pagament de les despeses de la
trobada de centres oberts.

3.24 Aprovar el compte justificatiu, per import de 389,84 €, per atendre el pagament
de les despeses derivades de les festes nadalenques, i ordenar el pagament.
3.25 Aprovar la liquidació corresponent a l’any 2014 de la utilització de la sala
d'especejament que es detalla a continuació:
Entitat

Import

Societat de caçadors La Perdiu Roquetenca

240 €

Caçadors Locals de Roquetes

240 €

Societat de caçadors de Tortosa

480 €
Total

960 €

3.26 Aprovar el compte justificatiu, per import de 100,00 €, per atendre el pagament
de les despeses derivades de la presentació del llibre de Vicent Pellicer "El
Massís del Port".
3.27 Reconèixer les obligacions corresponents a les anteriors subvencions, totes elles
nominatives, previstes al pressupost municipal de l'exercici 2014 i atorgades
mitjançant acords de Ple de data 25 de novembre de 2014:
Beneficiari

Import de subvenció

Club Deportiu Roquetenc

7.500 €

Club Voleibol Roquetes

3.500 €

Lira Roquetense
Joan Alcoba Fernández

15.000 €
1.000 €

3.28 Aprovar els comptes justificatius, per part dels beneficiaris relacionats
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anteriorment, pels respectius imports, igualment detallats, i que corresponen a
la totalitat de la subvenció, reconèixer les obligacions, i ordenar el pagament.
Atès els comptes justificatius de les subvencions que es relacionen a
continuació, totes elles dins de la convocatòria destinada al foment d'activitats
culturals i esportives al municipi de Roquetes, i que la Junta de Govern Local va
concedir en sessió realitzada en data 02 de desembre de 2014.
3.29 Aprovar el compte justificatiu i que correspon a la totalitat de la subvenció, al
Patronat de Festes de Roquetes, atesa la subvenció atorgada al Patronat de
Festes de Roquetes mitjançant conveni de col·laboració aprovat pel Ple de
l'Ajuntament de Roquetes, de data 25 de novembre de 2014, prevista al
pressupost municipal de l'exercici 2014, per import de 45.000€, amb la finalitat
de col·laborar en el finançament de l'organització de les Festes Majors.
3.30 Aprovar els comptes justificatius, per part dels beneficiaris.
4.

Instàncies

4.1

Concedir, a SMR, Insurance Services, S.L., informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 15 de desembre de 2014, amb els
vehicles matrícula T 7246 BF i 9090 HCP.

5.

Contractació

5.1

Aprovar l'expedient de contractació per a l'explotació, mitjançant contracte
administratiu especial, del servei de bar a la Llar de Jubilats de Roquetes,
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d'adjudicació, convocant la seva licitació, i el Plec de clàusules administratives i
tècniques particulars.
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