EXTRACTE DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 35/2016, DE DATA 27 DE
SETEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 34/2016, de data 20 de setembre
2. Hisenda
2.1. Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, anys 2013-2014-2015 i 2016, de
l'immoble del c. Alcalde Marín, 35, AT de Roquetes, per no ser de la seva propietat des
de l'any 1990, i emetre uns altres rebuts, pel mateix concepte i import, a nom del titular
correcte.
2.2. Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries següent:
CLAU DE COBRAMENT

CONCEPTE

IMPORT

43-135-560-2016-01-0002438

Taxa d'escombraries, any 2016

144,79 €

Emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom del titular correcte:
2.3. Anul·lar la liquidació número 90/2016, clau de cobrament 43-135-352-2016-090001477, per un import de 1.156,01 €, per no correspondre.
2.4. Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència per import de
917,67 €.
2.5. Aprovar la liquidació corresponent al mes d’agost de 2016 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 164,93 euros.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Anul·lar la clau de cobrament 43-135-510-2015-11-0000145 per import de 29,32€
per haver fet efectiu el pagament amb anterioritat de les obres menors.
3.2. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 109/2015.
3.3. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 39/2016.
3.4. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 51/2016.
1/3

3.5. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 53/2016.
3.6. Donar-se per assabentada de les obres consistents en reposar manises de la cuina,
essent el domicili de l'obra carrer València, 5, amb un pressupost de 600,00 € (Exp.
67/2016), i aprovar la liquidació provisional per import de 40,29 €.
3.7. Donar-se per assabentada de les obres consistents en substituir manises de cuina,
essent el domicili de l'obra a la urbanització Torre d'en Gil, 41, amb un pressupost de
849,18 € (Exp. 68/2016), i aprovar la liquidació provisional per import de 48,28 €.
4. Qualitat de Vida
4.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5. Béns
5.1. Autoritzar, la col·locació d' una làpida al nínxol número 131 i 132 de la sèrie 4a del
cementiri municipal.
5.2. Donar-se per assabentat de la composició de la nova junta directiva de l'Associació
de Veïns de la Ravaleta.
5.3. Autoritzar la cessió de la sala del segon pis de l'antic ajuntament del 19 de setembre
al 22 de juny, a l'Espai de So- l'Escola de música tradicional Ebrenca "Lo Canalero" per
realitzar classes de cant i ball popular.
5.4. Autoritzar el tall de la Ctra. Roquetes a Jesús amb motiu d'un dels actes programats
per les Festes Patronals de Sant Francesc -el bou capllaçat- a realitzar el proper dissabte
1 d'octubre de les 19,30 a 21,00 hores, i amb l'oportuna senyalització en el nostre terme.
5.5. Autoritzar al Club Aeromodelisme RC de l'Ebre, per tindre lloc dintre del terme
municipal de Roquetes, la realització del concentració europea de grans velers, entre
els dies 1 i 15 d'octubre de 2016, que tindrà lloc en la parcel·la 102 del polígon 15 i en la
zona de vol delimitada.
5. 6. Autoritzar la realització de la 26a Trobada BTT Ciutat de Roquetes al Club BTT
Terres de l'Ebre de Roquetes, que es celebrarà a l'Hort de Cruells el dissabte 8 d'octubre
de 2016.
7. Contractació
7.1. Aprovar el pressupost per import de 3.035,89 euros (21% IVA inclòs), per
l'adquisició de dos escales amb plataforma i una bastida destinades al cementiri
municipal.
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