EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 33/2016, DE DATA 13 DE
SETEMBRE

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior número 32/2016, de data 30
d'agost de 2016.
2. Hisenda
2.1. Aprovar relació núm. 11/2016, sobre l'impost d'increment de valor de terrenys
de naturalesa urbana
Aprovar la relació número 11/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
14.749,63€, amb un total de 27 liquidacions (des de la número 125/2016 fins la número
151/2016).
2.2. Aprovar la relació de factures núm. núm. 12/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 68.091,75 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 12/2016. Reconèixer les obligacions
per import de 82.247,63 €, i ordenar el pagament.
2.3. Aprovar part de transferència de l'Ajuntament any 2016, al compte de Roquetes
Comunicació
Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000,00 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència corresponent a l'exercici 2016.
2.4. Aprovar el pagament impost cobrat de la Generalitat de Catalunya a BASE
Efectuar el pagament no pressupostari a BASE -Gestió d'Ingressos Locals de l’ import i
pel concepte següent:
Titular

Concepte

Número fix

Import

Generalitat de Catalunya

500- IBI URBÀ-2016

91087681

9,13 €

2.5. Aprovar el pagament de l'assegurança d'accidents col·lectiu membres
Corporació
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, corresponent a l'assegurança
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Acc. Colectiu dels membres de la Corporació.
2.6. Aprovar la Clàusula Addicional Tercera del Conveni amb el Servei Català de la
Salut (CatSalut)
Aprovar la Clàusula Addicional Tercera del Conveni amb el Servei Català de la Salut
(CatSalut) Codi Conveni 634311114, presentada en data 1 de setembre de 2016 i amb
número de registre d'entrada 4939, per la qual es fixa la contraprestació econòmica i el
sistema de pagament, pel període de l’1 de gener a 31 de desembre de 2016, per import
de 26.529,60 € pel període d’un any, que desglossat trimestralment correspon
6.632,40€.
2.7. Aprovar la certificació número 1 referent als treballs de ressembra al camp de
futbol de gespa natural
Aprovar la certificació número 1 i única, per import d'11.373,96 € (IVA inclòs), referent
als treballs de ressembra al camp de futbol de gespa natural.
2.8. Anul·lar el rebut de la Taxa de conservació del nínxol de la sèrie 13, número 250
Rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2016, amb caràcter
parcial, pel que fa a l'import del rebut de la Taxa de conservació del nínxol, any 2016,
essent l'import correcte 14,75 €. Anul·lar el rebut de la Taxa de conservació del nínxol de
la sèrie 13, número 250, per import de 22,00€.
3. Béns
3.1. Sol·licitud del CD Roquetenc, a utilitzar la sala polivalent de la Biblioteca
Autoritzar al CD Roquetenc, a utilitzar la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà per realitzar l'assemblea ordinària de socis el dia 16 de setembre de 2016 a
partir de les 20:30h.
3.2. Sol·licitud de la Comissió de Festes de la Raval de Cristo, la cessió de material
Autoritzar a la Comissió de Festes de la Raval de Cristo, la cessió del següent material,
amb motiu de la celebració de les Festes de Sant Mateu el proper 17/09/2016:
- 10 tanques grogues
- 1 contenidor de brossa
- 15 peces d'escenari.
3.3. Aprovar la relació d'ocupació de la via pública del mes de juliol
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de juliol de
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2016, i que ascendeix a l'import total de 308,10€.
3.4. Aprovar la relació d'ocupació de la via pública del mes d'agost
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes d'agost de
2016, i que ascendeix a l'import total de 246,20€.
3.5. Sol·licitud de Descobrint Rialles SCP, per podar la morera davant del seu
establiment
Autoritzar a Descobrint Rialles SCP, la poda de la morera, essent oportú que es tallin les
branques que poden crear molèsties al pas de vianants per la vorera i a les persones que
accedeixin a Descobrint Rialles SCP. La poda complerta de la morera es realitzarà en
l'època de la poda. Autoritzar el desplaçament a la dreta (al mig de les finestres) de la
ubicació de la senyal vertical de prohibit estacionar, per tal d'evitar que dificulti la visió
del rètol. Autoritzar es senyalitzi amb una graella groga al davant de la porta del pati,
per evitar que estacionin vehicles i per tal de facilitar l'entrada/sortida al pati.
3.6. Sol·licitud per ocupar la via pública
Autoritzar, l'ocupació de la via pública amb bastida i plataforma elevadora puntualment,
per rehabilitació i reforma de la façana i la paret mitgera de l'edifici unifamiliar al carrer
Felip Pedrell, 11, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4. Qualitat de Vida
4.1. Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5. Línia telefònica Ajuntament
5.1. Baixa línia mòbil núm. 658 990 243 (extensió núm. 2011)
Donar de baixa la línia de telèfon mòbil número 658990243.
6. Joventut
6.1. Suport al Consell Comarcal del Baix Ebre al programa d'experiència
professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació " del SOC
Donar recolzament en el projecte "Joves per l'Ocupació", signant la carta de suport que
ens tramet el Consell Comarcal del Baix Ebre, atès que compartim l'objectiu del projecte
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amb la institució que representem.
7. Contractació
7.1. Adjudicar el contracte menor d'obra pels treballs de subministrament elèctric
al pavelló municipal
Adjudicar el contracte menor d'obra pels treballs de subministrament elèctric al pavelló
municipal.
7.2. Aprovar el contracte de subministrament de material informàtic
Aprovar el contracte de subministrament, en la modalitat d’arrendament sense opció
de compra, amb una durada de quatre anys,
7.3. Aprovar el pressupost per l'adquisició d'un equip d'impressió
Aprovar el pressupost per l'adquisició d'un equip d'impressió.
7.4. Aprovar el pressupost pels treballs de reparació de la caldera del gimnàs de
l'escola Mestre Marcel·lí Domingo
Aprovar el pressupost pels treballs de reparació de la caldera del gimnàs de l'escola
Mestre Marcel·lí Domingo.
7.5. Aprovar el pressupost per l'adquisició de 12 papereres per als vials de Roquetes
Aprovar el pressupost per l'adquisició de 12 papereres per als vials de Roquetes.
7.6. Aprovar el pressupost per al manteniment de programes informàtics i la seva
actualització per a l'any 2016
Aprovar el pressupost per al manteniment de programes informàtics i la seva
actualització per a l'any 2016.
8. Obres Públiques i Serveis
8.1. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra «Pavimentació de carrers del nucli
antic: Santa Elena, La Pau, Pou, Sant Josep, Unió i Santa Rosa; Raval de la Mercè:
Sant Joaquim i Raval de Cristo: Mateu Llasat», presentat per l’empresa Benito Arnó
e Hijos, S.A.U.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra «Pavimentació de carrers del nucli antic:
Santa Elena, La Pau, Pou, Sant Josep, Unió i Santa Rosa; Raval de la Mercè: Sant Joaquim i
Raval de Cristo: Mateu Llasat», presentat per l’empresa Benito Arnó e Hijos, S.A.U.
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