EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 29 DE DESEMBRE DE 2016
NÚM. 15/2016
ORDRE DEL DIA
1. OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS
1.1. Aprovar, si procedeix, adhesió a la segona pròrroga de l'acord marc de
subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya,
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa
Energia, SAU (exp. 2014.03)
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PxC i l'abstenció del PP
i EiPR-E.
Primer.- L'Ajuntament de Roquetes s’adhereix a la segona pròrroga del l’Acord marc de
subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2014/03-D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de
desembre de 2017, amb les següents condicions econòmiques:
Sublots
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
48,319
41,445
37,089
33,984
22,618

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, com a empresa adjudicatària dels
contractes derivats de l'Acord marc de subministrament de gas natural (Av. Vilanova, 210, 08018 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (c/
València, 231, 6a. 08007 Barcelona), i als departaments d'Intervenció, Serveis i
Contractació, als efectes oportuns.
2. HISENDA
2.1. Aprovar, si procedeix, tarifes pel servei de la piscina coberta municipal.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU i l'abstenció del PSC, PP, EiPRPle extraordinari núm. 15/2016

1/4

E i PxC.
Primer.- Aprovar les tarifes pel servei de la piscina coberta municipal, les quals es
detallen a l'annex 1 adjunt, proposat per I.G.E S.L.

PROPOSTA DE PREUS PRIVATS PER A L'ANY 2017
AQUAROQUETES
CONCEPTE

PREUS
2017

QUOTES D'INSCRIPCIÓ
Infantil (5-15anys)
Adult (16-65 anys)
2n. familiar adult
Gent gran (+ de 65anys)
Familiar (parella o adult amb fills menors de 16 anys)
Low cost
Low cost migdia
Policia Local - Mossos

39,25 €
59,40 €
45,95 €
40,15 €
79,55 €
25,00 €
25,00 €
59,40 €

QUOTES MENSUALS *
Infantil (5-15 anys)
Adult (16-65 anys)
2n. familiar adult
Gent gran (+de 65 anys)
Familiar (parella o adult amb fills menors de 16 anys)
Low cost
Low cost migdia
Policia Local - Mossos

22,45 €
44,50 €
36,50 €
28,55 €
92,50 €
32,95 €
27,50 €
38,00 €

*En el moment de la inscripció la persona abonarà la part proporcional del mes en
curs en funció del dia en el que es fa la inscripció

CURSETS DE NATACIÓ (preu trimestral)
NO ABONATS
Petits de 3 a 5 anys 1 dia
Petits de 3 a 5 anys 2 dies
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia
Mitjans de 6 a 10 anys 2 dies
Grans de 11 a 15 anys 1 dia
Grans de 11 a 15 anys 2 dies
Adults més de 16 anys 1 dia
Adults més de 16 anys 2 dies
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58,35 €
91,00 €
55,30 €
86,00 €
53,30 €
83,50 €
64,35 €
111,50 €
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Gent gran (més de 65 anys) 1 dia
Gent gran (més de 65 anys) 2 dies
Natació nadons 4 mesos a 3 anys 1 dia amb adult
Natació nadons 2-3 anys sense adult
Curs intensiu mensual juliol (5 dies/setmana)
Natació terapèutica (2 dies/setmana)
Activitats complementàries
Programa PAFES
Activitat estiu petits (5dies/setmana) 1 setmana
Activitat estiu infantils (5dies/setmana) 1 setmana

59,80 €
100,00 €
142,65 €
90,00 €
88,90 €
125,70 €
125,00 €
24,70 €
50,00 €
45,00 €

ABONATS
Petits de 3 a 5 anys 1 dia
Petits de 3 a 5 anys 2 dies
Mitjans de 6 a 10 anys 1 dia
Mitjans de 6 a 10 2 dies
Grans de 11 a 15 anys 1 dia
Grans de 11 a 15 anys 2 dies
Adults més de 16 anys 1 dia
Adults més de 16 anys 2 dies
Gent gran (més de 65 anys) 1 dia
Gent gran (mes de 65 anys) 2 dies
Natació nadons 4 mesos a 3 anys 1 dia amb adult
Natació nadons 2-3 anys sense adult
Curs intensiu mensual juliol (5 dies/setmana)
Natació terapèutica
Activitats complementàries
Programa PAFES
Activitat estiu petits (5dies/setmana) 1 setmana
Activitat estiu infantils (5dies/setmana) 1 setmana

29,20 €
46,00 €
27,55 €
43,30 €
26,75 €
42,50 €
31,95 €
55,00 €
30,55 €
50,00 €
71,33 €
53,50 €
44,25 €
62,85 €
62,50 €
24,70 €
50,00 €
45,00 €

ENTRADES PUNTUALS
Infantil (5-15 anys)
Gent gran (més de 60 anys)
Adult (16-59)
ESCOLES
HORARI LECTIU (1 SESSIÓ SETM. PREU TRIM.)
Guarderies de 1 a 3 anys
P-3, P-4, P-5
Primària i ESO
Discapacitats
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4,65 €
5,75 €
8,00 €

45,60 €
45,60 €
39,00 €
44,75 €
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ESCOLES
HORARI NO LECTIU (1 SESSIÓ SETM. PREU TRIM.)
GUARDERIES DE 1 A 3 ANYS
P-3, P-4, P-5
PRIMÀRIA I ESO
DISCAPACITATS

54,65 €
54,65 €
46,85 €
53,95 €

LLOGUER D'INSTAL·LACIONS
Piscina carril (preu/hora)
Serveis personals (preu unitari)

30,15 €
51,00 €

SERVEI ENTRENADOR PERSONAL
Sessió entrenador personal
Bonus 10 sessions entrenador personal
Sessió entrenador personal, parella
Bonus 10 sessions entrenador personal, parella

45,00 €
370,00 €
31,15 €
256,50 €

Tots els preus proposats inclouen l'IVA.
Assegurances per activitats esportives: Es cobrarà l'import exacte del cost de l'empresa
asseguradora per cada usuari de cada activitat.
Per la cessió d'espais esportius a entitats es cobrarà únicament el cost a facturar per
l'empresa asseguradora per cada usuari.
Es bonificaran les tarifes aprovades d'acord amb l'informe que emeti el departament de
serveis socials de l'Ajuntament per motius de renda o bé de salut. Prèvia sol·licitud de
l'interessat i documentació fefaent mèdica que ho acrediti.
Es bonificarà en un 20% de descompte a les persones que tinguin la consideració de
discapacitades (amb un grau de disminució reconegut igual o superior al 65%). Prèvia
sol·licitud de l’interessant i documentació fefaent mèdica que ho acrediti.
Segon.- Traslladar aquest acord a l'empresa I.G.E S.L. i publicar-ho al BOPT, al taulell
d'anuncis i a l'e-tauler, als efectes legals oportuns.
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