ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 47/2016, DE 20 DE DESEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 46/2016, de data 13 de
desembre de 2016
2. Hisenda
2.1. Pagament a justificar
Aprovar el compte justificatiu, per atendre el pagament de les despeses de reparació
per canviar peces de l'escala principal de l'ajuntament.
2.2. Despeses dietes
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 42,52 €, en
concepte de les despeses originades per assistir a les "III Jornades sobre la Intel·ligència:
La radicalització, repte central de les estratègies de seguretat" els dies 16 i 17 de
novembre a les dependències de l'ISPC a Mollet del Vallès. Ordenar el pagament.
2.3. Tarifes de taxi 2017
Donar compte a la Comissió de Preus de Catalunya, de les tarifes urbanes de taxi al
municipi de Roquetes, amb la qual cosa es mantindran les tarifes actuals i que són les
que es relacionen a continuació:
CONCEPTE
Baixada de bandera
Tarifa quilomètrica
Tarifa horària

TARIFA
1
LABORABLES
3,59 €
0,92 €
16,96 €

SUPLEMENTS
Recollida a domicili
Maletes i animals

2,00 €
1,60 €

–

DIÜRN TARIFA 2 – NOCTURN O
FESTIU
4,83 €
1,10€
18,20 €
2,00 €
1,60 €

T-1 (Tarifa 1) s’aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.
T-2 (Tarifa 2) s’aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes i dies festius.
2.4. Anul·lació rebuts taxa clavegueram i emissió de noves liquidacions, c. Escorial, 2,
00, L04
Donar de baixa els rebuts de la Taxa de clavegueram.
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2.5. Aprovació compte de liquidació de la recaptació voluntària no liquidable de l'any
2016
Aprovar la liquidació del compte de la recaptació de tributs en voluntària de l'any 2016.
2.6. Anul·lar registre de factura Cedro
Anul·lar el registre de factura número 2185/2016 i retornar la factura presentada pel
Centro Español de Derechos Reprográficos – CEDRO, de data 17 de juny de 2016, per
import de 188,21 € i amb registre d'entrada número 6338, de 21 de novembre de 2016,
atesa la no conformitat amb el concepte facturat i per tant, la factura no ha estat
conformada.
2.7. Relació de factures
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 46.624,48 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 21/2016. Reconèixer les obligacions
per import de 51.767,30 €. Ordenar el pagament.
2.8. Preu públic ocupació dependències Centre Cívic per entitats municipals
Aprovar la liquidació corresponent a l'any 2016 del preu públic per ocupació de les
dependències del Centre Cívic per entitats municipals.
2.9. Abonaments d'Endesa Energia, S.A.
Aprovar els abonaments d'Endesa Energia, S.A. Efectuar el pagament mitjançant
compensació dels abonaments detallats anteriorment amb la factura número
P1M601N1439255 per import de 338,36 € inclosa a la relació de factures número
17/2016 que va aprovar la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2016.
2.10. Reconèixer l'obligació per import de 16.000 €, a favor de la Fundació privada
Observatori de l'Ebre
Reconèixer l'obligació per import de 16.000 €, a favor de la Fundació privada
Observatori de l'Ebre, en compliment del conveni signat en data 19 d'octubre de 1999.
Ordenar el pagament.
2.11. Requeriment IES Roquetes d'una factura de Sorea
Requerir a l'IES Roquetes, perquè aboni a l'Ajuntament de Roquetes la quantitat de
381,37 €, corresponent a la factura de Sorea, en concepte de cànon d'aigua del
contracte núm.5859580 en el període del 1r. trimestre del 2016.
3. Obres Públiques i Serveis
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3.1. Concessió llicència expt. 10/16-S
Denegar les obres que pretén realitzar Joan Pouget Alberich, en representació d'Endesa
Distribución Eléctrica, SLU, consistents en "Estesa de línia aèria de baixa tensió del CT
XD496, per nou subministrament", essent l'emplaçament de l'obra Partida Coves
d'Encanyissa, pol.36, parc.57 (S/Ref.: 536379-BT), (exp. 10/16-S), ateses les conclusions
dels informes de l'arquitecte municipal.
3.2. Concessió llicència expt. 22/16-S
Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar el senyor Francesc Xavier
Olivé Vericat en representació de GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A., consistents
en "Obertura de rasa en vorera i calçada de 31*0,4 m. per connexió d'1 ramal per
subministrament a nous abonats", essent l'emplaçament de l'obra C / Traval, 12, amb un
pressupost de 1.844,50 € (exp. 22/16-S).
4. Béns
4.1. Canvi de nom de drets funeraris nínxol número 81 de la sèrie 10a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 81 de la sèrie 10a del
cementiri municipal.
4.2. Cessió drets funeraris nínxol número 228 sèrie 13a
Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 228 de la sèrie 13a de la 3a
andanada del cementiri municipal.
4.3. Sol·licitud de material del Patronat de Festes de Roquetes
Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació al Patronat de Festes de
Roquetes amb motiu de la cavalcada dels Reis Mags que tindrà lloc el 05/01/2016.
4.4. Sol·licitud material a l'AV de la Ravaleta
Autoritzar la cessió d'un escenari de 10 peces a ubicar al Casal de la Raval de Cristo a
l'AV de la Raval de Cristo, per a l'acte del Pare Noel que tindrà lloc el 24/12/2016 a les
18:30h.
5. Contractació
5.1. Pressupost per treballs de reparació de la tanca del pipi-can de l'avinguda de la
Vall de Safan
Aprovar el pressupost presentat per treballs de reparació de la tanca del pipi-can de
l'avinguda de la Vall de Safan.
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5.2. Modificació del contracte d'obres de "Repavimentació i substitució de la xarxa
de clavegueram del carrer Escorial"
Aprovar l'expedient annex de modificació del contracte d'obres de "Repavimentació i
substitució de la xarxa de clavegueram del carrer Escorial", per raó d'interès públic, a
causa de l’estat del clavegueram.
6.Qualitat de Vida
6.1. Repartiment dels fons per a la solidaritat
Concedir les subvencions del fons de solidaritat
7.Llicències urbanístiques
7.1. Sol·licitud de devolució de fiança
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de la
correcta gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 85/2016
Segon.- Notificar aquest acord la Sra Cristina Antó Gaya , amb els recursos que pot
interposar i comunicar-ho al departament d'Intervenció i tresoreria als efectes
oportuns.
8.

Subvencions

8.1. Resolució de la convocatòria de subvencions adreçades a la promoció de les
activitats socials i la millora de la qualitat de vida al municipi de Roquetes per a
l'any 2016
Concedir les subvencions que es relacionen a continuació, per les activitats culturals i
esportives per a l’anualitat 2015.
8.2. Resolució de la convocatòria de subvencions adreçades a la promoció de les
activitats culturals i esportives al municipi de Roquetes per a l'any 2016
Concedir les subvencions que es relacionen a continuació, per les activitats culturals i
esportives per a l’anualitat 2016.
9. Llicències d'activitat
9.1. Aprovar memòria de l'activitat extraordinària que es realitzarà al pavelló
municipal de la revetlla popular
Aprovar la memòria redactada pels Serveis tècnics municipals respecte a l'activitat
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extraordinària que es realitzarà al pavelló municipal de la revetlla popular la nit de cap
d'any el 31 de desembre de 2016.
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