EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 48/2016, DE 27 DE
DESEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 47/2016, de data 20 de
desembre de 2016
2. Hisenda
2.1. Cànon fix d'aigua amb la revisió de l'IPC
Aprovar els ingressos corresponents a la revisió del cànon fix d'acord amb l'IPC, per
import de 775,55 €.
2.2. Cànon fix període 2016 per concessió de la gestió i explotació de la piscina
coberta
Aprovar la liquidació corresponent al període que comprèn l'any natural 2016, l'import
del qual és de 10.710,23€, 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.
2.3.Cànon variable període 2016 per concessió de la gestió i explotació de la piscina
coberta
Aprovar la liquidació corresponent al període que comprèn l'any natural 2015, l'import
del qual és de 328'06€, en concepte de cànon variable, corresponent al 60% del benefici
net de l'explotació.
2.4. Revocació parcial de la subvenció "Feder rehabilitació antic ajuntament"
Aprovar el reintegrament per import de 32.034,91€, a favor del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, Dirección general de Fondos Comunitarios, Subdirección General de
Gestión del FEDER, per renúncia parcial a la subvenció concedida per al projecte de
"Reforma 2a i 3a planta i rehabilitació de façanes antiga Casa Consistorial".
2.5. Justificació pagament a justificar ITEUVE vehicle brigada
Aprovar el compte justificatiu, per import de 153,29€, presentat pel senyor Ivan Garcia
Maigi, per atendre el pagament de les despeses per passar inspecció d'ITEUVE dels
vehicles de la brigada matrícules 7191 BXD, 6483 DKG i T9451S .
2.6. Relació núm. 15/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Aprovar la relació número 15/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
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valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
16.907,96€, amb un total de 32 liquidacions (des de la número 199/2016 fins la número
230/2016).
2.7. Sol·licitud de retornar pagament
Retornar la quantitat de 36,00 € per no correspondre el seu pagament, atès que aquest
informe no se li va proporcionar perquè es tramitava directe al Jutjat de Tortosa.
2.8. Exempció pagament rebuts taxa d'escombraries, de les adreces tributàries del
carrer Major, 74 i Felip Pedrell, 1
Concedir l'exempció del pagament dels rebuts de la Taxa d'escombraries, de les adreces
tributàries del carrer Major, 74 i Felip Pedrell, 1, a partir del padró de l'exercici 2017.
2.9. Compte justificatiu despeses per diverses activitats a la biblioteca els dies de
Nadal
Aprovar el compte justificatiu, per import de 248,27€, presentat per la senyora Begonya
Ferré Borràs, per atendre el pagament de despeses per diverses activitats a la biblioteca
els dies de Nadal.
2.10. Liquidació taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local que ha de satisfer l'empresa Iberdrola Clientes SAU
Aprovar la liquidació corresponent al mes de novembre de 2016 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Clientes SAU per import de 102,31 euros.
2.11. Liquidació taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local que ha de satisfer l'empresa Iberdrola Comercializacion de Último
Recurso SAU
Aprovar la liquidació corresponent al mes de novembre de 2016 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA per import de 1,71 euros.
2.12. Despeses visita Directora general de joventut
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 116 €, en concepte
de despeses originades atès la visita de la Directora General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya al municipi per tractar temes d'interès local. Ordenar el
pagament.
2.13. Relació de factures núm. 22/2016
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Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 37.034,68 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 22/2016. Reconèixer les obligacions
per import de 33.520,56 €. Ordenar el pagament.
2.14. Aprovar la certificació número 1 i única, referent a l'obra "Repavimentació dels
carrers Gasol, Mas, Sant Roc i Avall"
Aprovar la certificació número 1 i única, per import de 36.058 € (IVA inclòs), referent a
l'obra "Repavimentació dels carrers Gasol, Mas, Sant Roc i Avall".
2.15. Aprovar la certificació número 1 i única,referent a l'obra "Repavimentació i
substitució de la xarxa de clavegueram del c/ Escorial"
Aprovar la certificació número 1 i única, per import de 53.352,35 € (IVA inclòs), referent
a l'obra "Repavimentació i substitució de la xarxa de clavegueram del c/ Escorial".
2.16. Despeses curs tresorera municipal
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 440,46 €, a favor de
la senyora M. Eugènia Garcia Panisello, tresorera municipal, en concepte de despeses
originades per despeses de locomoció i autopista, els dies 27 de setembre, 5, 11 20 i 25
d'octubre i 3, 8, 15, 22 i 29 de novembre van assistir amb la senyora Elena Bielsa
Gargallo, funcionaria de carrera, al curs sobre les funcions de tresoreria a les entitats
locals que organitza l'ACM a Tarragona.
2.17. Despeses seminari secretaria acctal.
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 44,35 €, en
concepte de despeses originades per el dia 4 de novembre de 2016, per assistir, a la 2a
sessió del Seminari d'actualització de funció pública local, en el marc del «Acuerdo de
Formació para el Empleo de las Administraciones Públicas», presencial, organitzat per la
FMC.
2.18. Despeses seminari secretaria acctal.
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 249,30 €, a favor de
la senyora Mercè Curto Baset, funcionaria de carrera i secretària acctal., en concepte de
despeses originades per assistir al curs presencial sobre procediment administratiu,
organitzat per la FMC, curs de 30 hores a Barcelona els dies 14, 16, 23, 25, 28 i 29 de
novembre.
2.19. Aprovar acta de preus contradictoris de la certificació número 1 i única de
l'obra "Pavimentació de carrers del nucli antic, Sant Joaquim i Mateu Llassat"
Aprovar la següent acta de preus contradictoris que acompanya a la certificació número
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1 i única de l'obra "Pavimentació de carrers del nucli antic, Sant Joaquim i Mateu
Llassat", i que es detalla a continuació:
Codi

Descripció

PC-01 Enderroc de tapa de clavegueram existent,
mitjançant martell trencador i posterior col·locació
al nivell modificat, amb reaprofitament de tapa
existent.

Preu
61,97 €

2.20. Cessió dels drets de cobrament de factura de Benito Arnó e Hijos, S.A.U.
Concedir a la mercantil Benito Arnó e Hijos, S.A.U., la cessió dels drets de cobrament de
la factura número 16CT-151, de data 30 de setembre de 2016, amb registre d'entrada
número 5632, per import de 51.738,57 euros, referent a les obres "Pavimentació de
carrers del nucli antic, Sant Joaquim i Mateu Llassat", a favor de Bantierra, CAJA RURAL
DE ARAGÓN, Sociedad Coop. de Crédito.
2.21. Amortitzacions anticipades dels préstecs
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per efectuar les amortitzacions
anticipades dels préstecs .
3. Llicències d'activitat
3.1. Comunicació d’inici de l’activitat d'Acadèmia de ball al carrer Pare Cardús, 13
cantonada Anselm, Clave
Donar-se per assabentat que, l’inici de l’activitat d'Acadèmia de ball al carrer Pare
Cardús, 13 cantonada Anselm, Clave d’aquest municipi.
3.2. Canvi de titularitat de l’activitat Perruqueria situat a l'Av. Port de Caro, 37
Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat
Perruqueria situat a l'Av. Port de Caro, 26 – edifici c./Masia, 1, amb el núm d'expedient
de llicència d'activitat 2/1986, amb efectes de data 2 de desembre de 2016, per la qual
cosa, un cop produïda la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les
obligacions del titular antic.
4. Llicències d'urbanístiques
4.1. Concessió llicència urbanística expt. 99/2016
Donar-se per assabentat de les obres, consistents en legalització d'una estació
depuradora d'aigües residuals (edar) domèstica, essent el domicili de l'obra Molins d'en
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compte Pol. 35 parcel.la 156, amb un pressupost de 3.495,00 € (Exp. 99/2016).
4.2. Concessió llicència urbanística expt. 101/2016
Donar-se per assabentat de les obres consistents en execució de tanca provisional per
seguretat i manteniment estat de neteja de la parcel.la., essent el domicili de l'obra
Sagrat Cor, 61 Pol. Ind. Ansedó parcel.la 14, amb un pressupost de 3.907,00 € (Exp.
101/2016).
4.3. Concessió llicència urbanística expt. 103/2016
Donar-se per assabentat de les obres consistents en
desenrunament segons
pressupost, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 41, amb un pressupost de
470,00 € (Exp. 103/2016).
4.4. Concessió llicència urbanística expt. 104/2016
Donar-se per assabentat de les obres consistents en subministre de maquines d'aire
condicionat, essent el domicili de l'obra Sant Ramon, 28, amb un pressupost de
3.654,00€ (Exp. 104/2016).
4.5. Devolució fiança expt. 13/2015
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 13/2015.
4.6. Concessió llicència urbanística expt. 98/2016
Donar-se per assabentat de les obres , consistents en Zona de compostatge. Planxa de
formigó de 460 m2, essent el domicili de l'obra Polígon 39 Parcel.la 32 Clot de l'Olivera,
amb un pressupost de 8.509,93 € (Exp. 98/2016).
5. Béns
5.1. Cessió drets funeraris nínxol núm. 83 sèrie 4a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 83 de la sèrie 4a del
cementiri municipal.
5.2. Trasllat de restes del nínxol núm. 47 sèrie 8a al nínxol número 83 de la sèrie 4a
Autoritzar, el trasllat de despulles al nínxol número 83 de la sèrie 4a del cementiri
municipal.

Acta Junta de Govern Local 48/2016

5/6

5.3. Baixa gual permanent núm. 286, ubicat al C. Santa Bàrbara 5B
Concedir, donar de baixa el gual permanent número 286, ubicat al C. Santa Bàrbara 5B,
a partir del primer semestre de 2017.
5.4. Col·laboració de la Policia Local amb motiu de la celebració de la cursa Sant
Silvestre el proper dia 31 de desembre de 2016
Autoritzar la col·laboració de la Policia Local per regular i tallar puntualment el trànsit
de les 11 fins les 14 hores, en motiu de la celebració de la cursa Sant Silvestre el proper
dia 31 de desembre de 2016 i al moment del pas dels corredors pel nostre terme
municipal.
6. Altres
Abans de finalitzar la Junta de Govern Local, i a proposta del senyor alcalde, es dona
compte que l'equip de govern, vol fer constar en acta el seu suport al regidor, Senyor
Joan Coma Roura, de la CUP a l'Ajuntament de Vic, amb motiu de la seva detenció.
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