EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 34/2015, DE DTA 29 DE SETEMBRE

1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, de data 22 de setembre de 2015
2. Hisenda
2.1 Aprovar la relació número 10/2015, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
28.130,12 €, amb un total de 16 liquidacions (des de la número 201/2015 fins la número
216/2015).
2.2 Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat
Urbanística Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de
2.258,06 €.
2.3 Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
66.479,88 €, corresponents a factures, reconèixer les obligacions per import de 8.552,75
€, i ordenar el pagament.
2.4 Aprovar la liquidació corresponent al mes d'agost 2015 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 186,40 euros.
2.5 Aprovar la liquidació corresponent al mes d'agost 2015 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU per import d'1,64 euros.
3. Béns
3.1 Concedir la cessió d'ús del material sol·licitat del dia 2 al 17 d'octubre per a la
realització de la 6a Concentració Europea d'Aeromodelisme que es realitzarà al camp
d'aeromodelisme de Roquetes .
3.2 Concedir la col·laboració de la Policia Local de Roquetes per recolzar i regular el
trànsit al pas dels ciclistes pel nostre terme municipal, en motiu de la celebració de la
63ena Festa de la Bicicleta el proper diumenge 11 d'octubre.
3.3 Autoritzar la utilització d'ús de les barbacoes situades a la Urbanització Torre d'en
Gil, el dia 18 d'octubre, 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.

3.4 Concedir, llicència de gual permanent de 3 metres lineals, núm. 635, al C. Mossèn
Samuel 22, i una zona anàloga de 3 metres, sempre que no causi perjudicis a tercers.
3.5 Autoritzar l'ús del menjador de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo per al dia
10/10/2015 per poder fer el dinar del Torneig de Copa de Valors organitzada pel CD
Roquetenc.
3.6 Autoritzar l'ús de la sala de l'Hort de Cruells a la Comunitat de Propietaris Pou
Pandorga per al dia 24 d'octubre de 9:30 a 13 hores, a fi de poder realitzar la junta
ordinària anual.
3.7 Autoritzar l'ús de la zona lliure de l'Hort de Cruells a Surtdecasa.cat per al dia 25
d'octubre de 9 a 14 hores, a fi de poder realitzar una festa de celebració dels 5 anys de
Surtdecasa.cat
3.8 Autoritzar l'ús de l'Hort de Cruells, i en cas d'inclemències meteorològiques el Casal
de la Raval de Cristo, el dia 3 d'octubre al Trail Roquetes, per a la realització d'una festa
solidària per un nen del municipi que ha superat un càncer.
3.9. Autoritzant el tall de carretera per la realització d'un dels actes que conformen la
celebració de les Festes Patronals de Sant Francesc de l'1 al 4 d'octubre a Jesús, des de
les 19.00h a 20.30h del dia 3 d'octubre, per la realització de l'acte del bou cap-llaçat, i
amb l'oportuna senyalització en el nostre terme.
3.10 Autoritzar, l'ús de la via pública davant de l'immoble del carrer Santa Càndia,18,
per muntar una plataforma elevadora a la via pública, amb motiu de pintar la façana
d'aquest immoble, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.11. Autoritzar l'ús de l'espai de la sala polivalent de la segona planta de l'antic
ajuntament per realitzar cursos de l'escola de música i ball tradicional "Lo Canalero" els
dimarts, dimecres i dijous la tarda del curs escolar 2015/2016, així com els dies que es
detallen a continuació: els divendres 2, 9, 30 d'octubre, 13, 27 de novembre i 11 de
desembre de 18:30 a 20:00h, els dissabtes 3, 10, 31 d'octubre, 14, 28 de novembre i 12
de desembre d'11:00 a 12:30h i de 18:30 a 20:00h.
4. Urbanisme
4.1 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció d'un
altell dins del magatzem, essent el domicili de l'obra Sant Gregori, 20, amb un
pressupost de 1.850,00 € (Exp. 106/2015).
4.2 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en allargar el tub
de sortida de fums dins al terrat pel pati de llums 6 ml., essent el domicili de l'obra
Olivera, 13, amb un pressupost de 200,00 € (Exp. 108/2015).

4.3 Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en col·locació
plaqueta 32 m2 i construcció-reforma de 2 cuartos de bany i altres, essent el domicili de
l'obra Sant Agustí, 13, amb un pressupost de 7.200,00 € (Exp. 109/2015).
5. Contractació
5.1 Aprovar el pressupost per import de 1.383,98 € (21% IVA i ports inclosos), per al
subministrament de productes fitosanitaris per al camp de futbol de gespa, i autoritzar i
disposar la despesa.
5.2 Aprovar el pressupost per import de 689,70 € (21% IVA i ports inclosos), per al
subministrament de pintura blanca per al camp de futbol de gespa, i autoritzar i
disposar la despesa.
6. Esports
6.1 Cancel·lar l' ús del pavelló al Club Patí Roquetes per al dia 10/10/2015 així com del
material sol·licitat per aquest acte.
7. Qualitat de Vida
7.1 Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda,

