ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM.46/2016, DE 13 DE DESEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 45/2016, de data 5 de
desembre de 2016
2. Hisenda
2.1. Part transferència de l'Ajuntament a Roquetes Comunicació
Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 12.000,00 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2016. Ordenar el pagament.
2.2. Baixa i nova liquidació rebuts taxa clavegueram, immoble c. Verdaguer, 8
Donar de baixa els rebuts de la Taxa de clavegueram.
2.3. Baixa i nova liquidació rebuts taxa escombraries immoble c. Cases de Gasol, 5
Donar de baixa els rebuts de la Taxa d'escombraries.
2.4. Baixa i nova liquidació rebuts taxa escombraries, immoble c. Sagrat Cor, 10, 3r 1a
Donar de baixa els rebuts de la Taxa d'escombraries.
2.5. Baixa i nova liquidació rebuts taxa escombraries, immoble Av. Port de Caro, 41, 1
Donar de baixa els rebuts de la Taxa d'escombraries.
2.6. Donar compte de l'escrit que presenta la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local
Es dóna compte de l'escrit que presenta la Secretaria General de Coordinació
Autonòmica i Local referent a la compensació de cooperatives i que tot seguit es
detalla:

Concepte

Quantitat (euros)

Compensació Cooperatives exercici 2014

96,47

3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència urbanística exp. 84/2016
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Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció edifici
unifamiliar que consta planta baixa magatzem i resta destinat a habitatge, essent el
domicili de l'obra carrer Diego León, 27 Exp. 84/2016).
3.2. Concessió llicència urbanística exp. 102/2016
Donar-se per assabentat de les obres consistents en instal·lació kit solar tèrmic, essent
el domicili de l'obra carrer Sant Ruf, 35, (Exp. 102/2016).
4. Béns
4.1. Aprovar la col·laboració de la Policia Local en la "XIIIa Trobada Cicloturista de
Jesús "
Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes, donant pas preferent a la
marxa per l'interior del nucli urbà, amb motiu de la celebració de la "XIIIa Trobada
Cicloturista de Jesús " el proper 18 de desembre a partir de les 11:50 hores.
4.2. Cessió drets funeraris nínxol núm. 45 sèrie 5ª
Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 45 de la sèrie 5a del cementiri
municipal a favor de l'Ajuntament de Roquetes, a partir del 31 de desembre de 2016.
4.3. Transmissió drets funeraris nínxol núm. 83 de la sèrie 4a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 83 de la sèrie 4a del
cementiri municipal.
4.4. Transmissió drets funeraris nínxol núm. 45 de la sèrie 11a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 45 de la sèrie 11a del
cementiri municipal.
4.5. Transmissió drets funeraris nínxol núm. 138 de la sèrie 13a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 138 de la sèrie 13a del
cementiri municipal.
4.6. Llicència de gual permanent núm. 116., ubicat al c. Ros de Medrano, 17
Concedir, llicència de gual núm. 116, permanent de 3 ml. al carrer Ros de Medrano, 17, a
partir de l'1 de gener de 2017.
4.7. Baixa gual núm. 277, ubicat al c. Sant Gregori, 4
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Concedir, donar de baixa el gual permanent número 277, ubicat al C. Sant Gregori, 4, a
partir del primer semestre de 2017.
4.8. Canvi de nom llicència gual núm. 444, ubicat a l'av. Vall de Safan 9 bx
Concedir, el canvi de nom de gual de mitja jornada número 444, ubicat a l'av. Vall de
Safan 9 bx, a partir de l'any 2017.
4.9. Ocupar la via pública amb plataforma elevadora a l'Av. Ports de Caro, 17
Autoritzar, la col·locació d'una plataforma elevadora per netejar la façana de l'immoble
a l'av. Ports de Caro, 17, el dia 13 de desembre amb una durada aproximada de 3 dies,
salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.10. Cessió del canó de projecció a l'Associació La Segona Volta
Autoritzar l'ús el canó projector a l'Associació La Segona Volta el dia 19 de desembre
amb motiu de l'organització d'un taller.
4.11. Utilització sala de les pintures de l'antic Ajuntament al Trail Roquetes
Autoritzar l'ús de la sala de les pintures de l'antic Ajuntament al Trail Roquetes, per fer
una reunió de vegueria de la FEEC el dia 16 de gener de les 20 a les 23 hores.
5. Contractació
5.1. Pressupost honoraris professionals i despeses d'assessorament jurídic en la fase
d'instrucció
Aprovar el pressupost presentat, per honoraris professionals i despeses
d'assessorament jurídic en la fase d'instrucció del procediment de Diligències Prèvies
452/2014 que es tramita en el Jutjat d'Instrucció núm. 5 de Tortosa.
5.2. Pressupost per treballs de reposició del punt d'enllumenat públic
Aprovar el pressupost presentat, per treballs de reposició del punt d'enllumenat públic
malmès al polígon industrial La Ravaleta.
5.3. Pressupost per a l'adquisició de 100 taules
Aprovar el pressupost presentat, per a l'adquisició de 100 taules de resina de 180 cm i
els elements d'emmagatzematge.
6. Registre d'Entitats
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6.1. Inscripció de l'Agrupació de Defensa Forestal de Roquetes
Autoritzar la inscripció de l'Agrupació de Defensa Forestal de Roquetes (ADF Roquetes),
en el Registre d’Entitats Locals del municipi de Roquetes amb el número de registre 72.
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