EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 7/2015

1.

Correspondència

1.1

La Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre comunica l'inici de
l'expedient sancionador contra BAIGA COMUNICATION, S.L., titular de
l'establiment KHANS'S, situat a la Av. Ports de Caro, 41, per la presumpta
comissió d'infraccions a la normativa sobre regulació administrativa dels
espectacles públics i les activitats recreatives.

1.2

Es dóna compte de l'escrit del Consolat General de France a
Barcelona, referent a l,'acord del ple de l'Ajuntament de data 27 de gener de
2015, mitjançant el qual es va trametre el condol i solidaritat amb les víctimes
dels atemptats dels dies 7,8 i 9 de gener a França.

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 20.000,00
€ a favor de Roquetes Comunicació, en concepte de transferència 2015 i
ordenar el pagament.

2.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
CLIENTES, S.A.U., per import de 74,22 €, 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 mes de
gener de 2015.

2.3

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer IBERDROLA
COMERCIALIZACIÓIN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U., per import de 0,88 €, 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 mes de gener de 2015.

2.4

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa Ribas Fitosanitaris, S.L., per
import de 1.010,02 € (IVA inclòs), en concepte de subministrament de productes
fitosanitaris per al camp de futbol de gespa i autoritzar i disposar la despesa.

2.5

Aprovar el pressupost presentat per l'empresa Ribas Fitosanitaris, S.L., per
import de 2.178,00 € (IVA inclòs), en concepte d'adquisició de tractor tallagespa
per al camp de futbol i autoritzar i disposar la despesa .
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2.6

Aprovar el pressupost presentat per la mercantil ECA, ENTITAT
COL·LABORADORA DE L'ADMINISTRACIÓ SLU, per import de 298,30 € (IVA
inclòs), en concepte d'inspeccions periòdiques a instal·lacions d'enllumenat
públic i autoritzar i disposar la despesa .

2.7

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
36.250,39 €, corresponents a factures incloses en la relació de factures núm.
1/2015 i ordenar el pagament.

2.8

Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 €, en
concepte de gestió de residus, segons llicència urbanística núm. 60/2014.

2.9

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 20,00 €, en
concepte de compra de caramels per als xiquets/es amb motiu de la visita del
Patge Reial i ordenar el pagament.

2.10

Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import
de 751,36 €.

2.11

Aprovar el compte justificatiu, per import de 377,53 €, presentat pel conserge
de l'Ajuntament

2.12

Aprovar l'expedient de contracte menor de serveis, per contractar amb NATURA
LOCAL, SL, amb CIF B65959348 els serveis de treball de camp; recerca i
documentació; implantació al Portal Web 2.0 de Natura Local; posada en marxa
de l'aplicació i publicitat i altres accions de difusió per promocionar el municipi
de Roquetes, en els termes previstos al pressupost presentat en data 17 de
febrer de 2015 i amb número de registre d'entrada 924 i autoritzar i disposar la
despesa per import de 1.000,00 € (IVA no inclòs).

3.

Obres i Serveis

3.1

Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres d'obertura d'1 m. de rasa
en vorera per modificar escomesa d'aigua a l'Av. Ports de Caro, 27, amb un
pressupost de 142,00 € (Exp. 3/15-S).

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir, a la Comunitat de Propietaris carrer Ulldecona, 7, llicència urbanística
per realitzar les obres de reparar balconers del carrer Major i carrer Ulldecona,7,
amb un pressupost de 1.796,00 € (Exp. 20/2015), i aprovar la liquidació
provisional per import de 99,08 €
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4.2

Aprovar la liquidació complementària de les obres que corresponent a la
llicència exp. 60/2014, d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal de la
data 18 de febrer de 2015.

5.

Instàncies

5.1

Concedir, a BCN ASSESSORAMENT I GESTIÓ, SCP, còpia de l'informe emès per la
Policia Local referent a l'accidente de tràfic ocorregut el dia 7 de febrer de
2015, amb els vehicles matrícula 4963 BJT i 6547 HYN.

5.2

Concedir, a LEGALEA, còpia de l'informe emès per la Policia Local referent a
l'accidente de tràfic ocorregut el dia 9 de febrer de 2015, amb els vehicles
matrícula C- 9116 BSF i 1456 BFN.

5.3

Autoritzar, al Patronat de Festes de Roquetes, ocupar el Saló de Plens de
l'Ajuntament els dies 6, 7 i 14 de març de 2015 a les 20:00 hores, amb motiu de
portar a terme reunions amb els pares i aspirants a pubilles 2015.

5.4

Concedir, a l'AA VV La Ravaleta, l'ús de l'escenari (10 peces) i 50 cadires i dos
bombones de butà, així com la col·laboració de la Policia Local durant la rua,
amb motiu de la celebració de la festa de carnaval 2015, el dia 28 de febrer de
2015.

5.5

Autoritzar, ocupar la via pública amb un "inflable" el dia 7 de març de 2015, de
les 16:00 h. fins a les 20:00 h, amb motiu de la celebració de l'aniversari.

5.6

Autoritzar, instal·lar diverses atraccions des del dia 20 de març fins al 19 d’abril
de 2015, a la zona de l’entrada de Roquetes, sempre que es prenguin les
mesures de seguretat adequades per evitar qualsevol perjudici, quedant
exonerat l'Ajuntament de tot tipus de responsabilitat que se'n pugui derivar de
l'ús d'aquestes atraccions. Amb caràcter previ haurà de sol·licitar autorització al
propietari del solar, atès que el lloc on van ubicades les atraccions és propietat
de l’empresa Procimer.

5.7

Concedir, a RODISA SEGURETAT, S.L., el canvi de nom de la llicència de gual
permanent de 3 m.l. número 108, i ampliar 1 m.l. més, ubicat al carrer Escorial, 4,
a nom de RODISA SEGURETAT. S.L.

5.8

Autoritzar, col·locar una plataforma elevadora al carrer Anselm Clavé, 2, amb
motiu de pintar la façana d'aquest immoble.

5.9

Autoritzar a FRIGORÍFICS LLUÍS, S.A. la retirada del quiosc situat al carrer Canal,
enfront al número 1, i la baixa de la llicència d'ocupació de la via pública, a partir
de l'any 2015.
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6.

Transport social

6.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

7.

Responsabilitat Patrimonial

7.1

Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial, contra l’Ajuntament de
Roquetes, atès que, sense perjudici de què no es va acreditar la relació de
causalitat entre els danys soferts i el funcionament normal o anormal dels
serveis públics, el cert és que el fet de "passejar" per una vorera d'1 metre i
escaig d'amplada, no comportava cap mena de risc o perill, al no haver cap
obstacle que obligués a passar per aquesta, fregant per la paret, essent
imputable a l'actuació de qui diu que ha sofert els danys en la jaqueta .
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