EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 37/2016, D'11 D'OCTUBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 36/2016, de data 4 d'octubre.
2. Hisenda
2.1. Aprovar la certificació número 1 i única, per import de 19.834,93 € (IVA inclòs),
referent a l'obra "Tapar sots dels camins municipals pavimentats al terme de Roquetes",
i reconèixer l'obligació per import de 19.834,93 €, corresponent a la factura número 81
de data 5 d'octubre de 2016, referent a l'esmentada obra, i ordenar el pagament.
2.2. 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 Comercializacion de Último Recurso SA per import de 2,05 euros.
2.3. Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, anys 2015 i 2016, adreça tributària c.
Pol. Ind. Ansedó, 5 C, a nom de Luís Batalla SAU - A46076873, per no correspondre
2.4. Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries següent:
CLAU DE COBRAMENT

CONCEPTE

IMPORT

43-135-560-2016-01-0001005

Taxa d'escombraries, any 2016 144,79 €

Emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a nom del titular correcte.
2.5. Concedir l'exempció del pagament de la Taxa d'escombraries, de l'immoble del
carrer Diego de León, 27 a partir del padró de l'exercici 2017.
2.6. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
8.719,28 €, corresponents a factures incloses en la relació 15/2016. Reconèixer les
obligacions per import de 23.269,51 €, i ordenar el pagament.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concedir llicència urbanística de segregació-divisió de terreny d'una propietat
situada en sòl urbà especial delimitat al PGOU vigent, (UAD 2.2) que està pendent de
desenvolupament, la qual correspon a la finca situada al polígon 36 parcel·la 38 partida
Pandorga, referència cadastral 43135A036000380000MX per constituir 2 finques
independents, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercer.
3.2. Donar-se per assabentada de les obres consistents en aplicació de monocapa a la
façana de l'immoble situat al carrer Churruca, 5 amb un pressupost de 2.800,00 € (Exp.
45/2015), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, i aprovar la liquidació
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provisional per import de 100,24 €
3.3. Concedir, llicència de primera ocupació de la construcció de l'immoble habitatge
unifamiliar aïllat situat a la urbanització Pilans núm. 77 carrer del Boix realitzat a l'empar
de la llicència urbanística 101/2014. Aprovar la liquidació de la taxa de llicència de
primera ocupació per import de 45,00 €. Retornar la fiança dipositada per garantir la
reposició dels serveis urbans afectats per import de 2.990€.
4.Béns
4.1. Autoritzar, a la Comunitat del Pou Mirambó, a utilitzar la sala polivalent de la
Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà el dia 21 d'octubre a les 20h, per tal de celebrar la
junta anual.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5.2. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l'Ajuntament de Roquetes per al desenvolupament del programa serveis d'intervenció
socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert, en tot
el seu contingut i abast.
6. Subvencions
6.1. Acceptar la renúncia parcial, per un import de 1.823,48 euros, en virtut del Conveni
de col·laboració entre el Club Deportiu Roquetenc i l'Ajuntament de Roquetes, per a
l'exercici 2015.
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