RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19/06/2018
1.1. S'aprova esborrany acta anterior, núm. 23/2018, de 12 de juny
2. Hisenda
2.1. S'aprova relació de factures núm. 23/2018 per import de 2.113,87 €.
2.2. S'aprova relació de factures núm. 24/2018 per import de 23.603,48 €.
2.3. S'anul·la rebut taxa conservació nínxol i se n'emet un altre a nom de l'actual
propietari.
2.4. S'anul·la rebut taxa conservació nínxol i se n'emet un altre a nom de l'actual
propietari.
2.5. S'anul·la rebut taxa escombraries c. Masia, 3 per no correspondre.
2.6. S'anul·la rebut taxa conservació nínxol i se n'emet un altre a nom de l'actual
propietari.
2.7. Aprovar devolució fiança en efectiu per dipòsit d’aval bancari
2.8. S'anul·la rebut taxa conservació nínxol i se n'emet un altre a nom de l'actual
propietari.
2.9. Es dona compte padrons d’impostos, gestió delegada
CONCEPTE

PERÍODE
DE
VOLUNTÀRIA

COBRAMENT

EN

IMPORT TOTAL

500 -01 IBI urbana

27/04/2018-29/06/2018

1.098.151,89 €

500 -02 IBI urbana

31/08/2018-31/10/2018

1.098.078,67 €

501 - IBI rústica

27/04/2018-29/06/2018

299.022,22 €

600 - IVTM

29/03/2018-31/05/2018

557.785,46 €

2.10. S'aproven els padrons que es relacionen a continuació:
Concepte
941 - Taxa guarderia rural
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560 - Taxa escombraries

29/06/2018 - 31/08/2018

571.585,86 €

733 - Taxa guals

29/06/2018 - 31/08/2018

61.869,83 €

840 - Taxa conservació nínxols

29/06/2018 - 31/08/2018

26.210,75 €

550 - Taxa clavegueram

29/06/2018 - 31/08/2018

68.112,00 €

2.11. S'aproven liquidacions de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local.
2.12. S'aprova la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus mes de maig
per import de 34.183,10 euros.
2.13. Aprovar compte justificatiu per atendre el pagament de les despeses de material
divers per a la zona esportiva.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Denegar el canvi de connexió del ramal de la xarxa d'aigua potable municipal que
actualment discorre pel camí anomenat de "Tanet", atès que l'informe del tècnic
municipal conclou que aquest canvi de connexió no augmentarà la pressió de la xarxa a
la zona de les parcel·les del Camí Barranc de l'Os.
4. Béns
4.1. Es concedeix llicència gual permanent al carrer Sagrat Cor 78.
4.2. S'autoritza tallar la plaça Sant Antoni amb motiu de celebrar sopars els dies de
festes majors.
4.3. S'autoritza utilitzar la sala antic gimnàs de la zona esportiva.
4.4. S'autoritza festa fi de curs de l’IES Roquetes
5. Convenis
5.1. S'aprova conveni amb Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEM) per instrumentar
la implementació de l’accés públic a la desfibril·lació.
6. Qualitat de Vida
6.1. Es dóna compte de l’escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, referent al Servei
d’Ajuda a Domicili.
6.2. S'aprova l'annex al conveni marc en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres
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programes relatius al Benestar Social (Servei d'Ajuda a Domicili), per a l'any 2018.
7. Contractació
7.1. Es contracta amb NICO GESIN SL, la prestació de subministrament d'un tendal de
3x3 m. personalitzat amb la imatge corporativa de l'Ajuntament pels actes
protocol·laris, per import total de 275,23 €.
7.2. Es contracta amb SERRALLERIA RG scp, , la prestació per reparar la tanca de la pista
poliesportiva ubicada al costat del Casal Hort de Cruells feta malbé com a conseqüència
de l'ús i els actes vandàlics de què ha estat objecte per un import total de 2.729,76 €.
7.3. Es contracta amb JORDI FONTANET BONFILL, la prestació de servei d'actuació d'un
grup musical per a la revetlla de Sant Joan per import de 1.900,00 €, IVA inclòs.
7.4. S'anul·la el pressupost aprovat per la Junta de Govern Local en data 27 de febrer de
2018, per import de 1.778,70 euros, IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
2.342.2269900 "manteniment camps de futbol", degut a que no s'ha realitzat el
subministrament.
7.5. Es contracta amb CURMAC ELEVACIÓ, SL, la prestació de lloguer d'un vehicle
plataforma mòbil per a la brigada municipal, ates que aquesta no disposa de cap vehicle
d'aquestes característiques per tal d'efectuar treballs en altura per un import total de
7.260,00 €.
7.6. Es contracta amb RUPEREZ ESPUNY, JOAN JOSEP, la prestació de reparar sots que
s'han produït en diferents camins municipals amb asfalt per un import total de 3.787,30
€.
7.7. Es contracta amb ARGAEX PIRAMIDE 2006 SL, la prestació de subministrament de
productes desinfectants i d'higiene per la Policia Local per un import total de 554,18 €.
7.8. Es contracta amb JAVIER ROBRES ARANDA, la prestació de revisió diària del
correcte funcionament de bombes i altres elements de l'EDAR Els Pilans, atesa la
necessitat d'evitar que una aturada d'aquestes no provoqui una alteració en els
paràmetres de les aigües abocades a la llera del barranc, fins a la cessió de l'EDAR al
Consell Comarcal del Baix Ebre, per un import total de 2.541,00 €.
7.9. Es contracta amb RUPEREZ ESPUNY, JOAN JOSEP, la prestació del servei de neteja
de pipi-cans de la població, segar l'herba al vial verd i altres vies de la població així com
en solars municipals, i recollida de voluminosos a diferents punts del terme municipal,
per un import total de 5.486,14 €.
7.10. S'aprova l’adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a l’Acord marc del servei de
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01)
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adjudicat a Ferrer & Ojeda, passant l’esmentada entitat a tenir la condició de Mediador
de l’Ajuntament.
S'aprova
l’adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a l’Acord marc del servei
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i
contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen:
( X ) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich
Insurance PLC, Sucursal en España, per un import de 6.018,71 euros
(impostos inclosos), amb vigència des del 01/07/2018 al 01/07/2019

S'aprova l’adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a l’Acord marc del servei d’assegurances
de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2017.06) i contracte la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a Seguros Catalana
Occidente, SA de Seguro y easeguros, Sociedad Unipersonal per un import de 19.325
euros, i amb vigència des del 01/07/2018 al 01/07/2019.
7.11. S'aprova el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de Treball
entre l'Ajuntament de Roquetes i Baix Ebre Innova, SL, per realitzar 80 hores pràctiques
del Certificat de professionalitat de Neteja en espais oberts i instal·lacions industrials
(SEAG0209) amb codi d'acció formativa 17/FOAP/362/0149929/010 des del 11/06/2018
fins a 02/07/2018 de 9 a 14 de dilluns a divendres.
8. Subvencions
8.1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquets i l'Associació
Penya Taurina de Roquetes amb la finalitat de col·laborar en el finançament dels
correbous de les Festes Majors de Roquetes 2018 per import de 8.600,00 euros.
Roquetes, 19 de juny de 2019
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