EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 18/2016, DE DATA 03
DE MAIG

1. Hisenda
1.1. Baixa i nova liquidació per canvi de titularitat rebut taxa escombraries, zona
Pilans, 104
Anul·lar els rebuts i emetre uns altres rebuts, pel mateix concepte i import a nom del
titular correcte.
1.2.Baixa padró taxa escombraries, immoble Vallcervera A, 18
Concedir l'exempció de la Taxa d'escombraries, de l'immoble ubicat a la zona Vallcervera
A, 18, atès que no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat.
1.3. Taxa per reserva del domini públic radioelèctric
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import 100,00 € a favor de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en
concepte de taxa per reserva del domini públic radioelèctric ús privatiu de la Policia
Local de l'any 2016.
1.4. Aprovar relació liquidacions IIVTNU núm. 6/2016 per un import total de 1.090,22
€
Aprovar la relació número 06/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
1.090,22 €, amb un total de 3 liquidacions (des de la número 63/2016 fins la número
65/2016).
1.5. Quotes conservació parcel·les Pilans
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor de BASE Gestió
d'Ingressos, les quotes corresponents a la quota ordinària 2016, de propietat municipal,
i que tot seguit es detallen:
Parcel·la 154 – 291,98€ / anual
Parcel·la 155 – 340,59€ / anual
Parcel·la 156 – 343,12€ / anual
Segon.- Ordenar el pagament.
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2. Béns
2.1. Cessió espai al Col·legi de joiers, amb motiu d'una assemblea informativa el dia
25/05/2016
Autoritzar l'ús de la Sala Polivalent de la Biblioteca Mercè Lleixà, amb motiu d'una
reunió del Col·legi de joiers, orfebres, rellotgers i gemmòlegs de Catalunya, a realitzar el
proper 5 de maig a partir de les 20:30 a les 22:30 hores.
2.2. Cessió de material a l'escola de naturalistes del GEPEC "Lo Caro"
Autoritzar, a l'Escola de Naturalistes del GEPEC Lo Caro, la utilització de les barbacoes
situades a la Urbanització Torre d'en Gil, el dia 8 de maig, amb la condició que hauran de
deixar les instal·lacions netes i garantir el bon ús de les mateixes, adoptant les mesures
adequades per evitar perjudicis a tercers.
2.3. Cessió d'espai amb motiu d'una trobada d'aficionats/des a la fotografia el dia
14/05/2016
Autoritzar , l'ús de la sala de l'Hort de Cruells, amb motiu de la realització d'un taller per
a fotògrafs/es i models aficionats/es en l'intercanvi TFCD, el proper 14 de maig de 10 a
19 hores.
2.4. Cessió d'espai als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb motiu d'una assemblea
informativa de promoció del Xerta-Sénia el dia 25/05/2016
Autoritzar als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'ús de la Sala Polivalent de la Biblioteca Mercè Lleixà,
amb motiu d'una assemblea informativa de promoció del Xerta-Sènia, a realitzar el
proper 25 de maig a partir de les 20 hores.
2.5. Cessió de material a l'Associació de Joves de la Ravaleta per la festa del soci el
dia 28/05/2016
Concedir, a l'Associació de Joves de La Ravaleta, la cessió de tanques i la disposició de la
zona de pàrquing annexa al Casal amb motiu de la Festa del Soci el proper 28 de maig.
3. Contractació
3.1. Sol·licitud d'oferta a l'empresa UTE Ricoh España SLU, per la provisió d'un equip
de multifunció
Aprovar el contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de
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compra, amb una durada de quatre anys, del següent lot:
1 Lot 13.- Impressora laser departamental, B/N A4, model Bizhub 3300P
Preu lloguer: 4,69 euros (sense IVA)
Preu impressió: 0,0129 euros (sense IVA)
4. Qualitat de Vida
4.1. Es dóna compte de l'escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el que comunica
que referent al servei d'ajuda a domicili han donat d'alta del servei a les sol·licituds que
tot seguit es detallen:

Expedient

Població

Hores

Cost servei fins Data d'inici
30 hores

Exp.
2013/00294
Social

Roquetes

3 hores/setmanals

2,25 €

14/03/2016

Exp.
2016/00075
Social

Roquetes

3 hores/setmanals

6,00 €

14/03/2016

5. Obres Públiques i Serveis
5.1. Requeriment a la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre
Requerir a la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre que aporti qualsevol
documentació acreditativa de la titularitat del "Pont de Valls" que estigui en el seu
poder.
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