EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 40/2016, DE 3 DE
NOVEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 39/2016, de data 25 d'octubre.
2. Hisenda
2.1. Comunicació distribució de les quotes provincials de l'impost sobre activitats
econòmiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
27.488,71 €, corresponents a factures incloses en la relació, número 17/2016.Reconèixer
les obligacions per import de 20.038,19 €. Ordenar el pagament.
2.3. Aprovar la liquidació corresponent al de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local del tercer trimestre de 2016 que ha de
satisfer l'empresa EDP Comercializadora SAU per import de 0,33 euros.
2.4. Aprovar la liquidació corresponent al mes de setembre 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 2,34 euros.
2.5. Anul·lar la butlleta de denúncia número B01313736, de data 01/10/2016, del vehicle
matrícula 4992-BPR. Retornar l'import de 82,00 €, en concepte d'ingressos indeguts,
per la Taxa de retirada del vehicle cobrada.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Acceptar la renúncia de Gas Natural Distribución, sdg, S.A. per realitzar obertura de
cata de 2x0,4 m. per subministrar gas a nous abonats al carrer Regadiu de Pellé, 13.
4. Llicències d'activitat
4.1. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat Bar
situat a l'Av. Port de Caro,41 amb el núm d'expedient de llicència d'activitat 1/1999,
amb efectes de data 25 d'octubre de 2016, per la qual cosa, un cop produïda la
transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
4.2. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat Bar
situat a l'Av. Port de Caro,10 baixos—Escorial, 2 amb el núm d'expedient de llicència
d'activitat 302/2008, amb efectes de data 7 d'octubre de 2016, per la qual cosa, un cop
produïda la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del
titular antic.
5. Llicències urbanístiques
1/2

5.1. Concedir, la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
reposició dels serveis urbans afectats, d'acord amb la llicència urbanística número
45/2016.
5.2. Donar-se per assabentada de les obres consistents en canviar la cuina, essent el
domicili de l'obra situada a l'Av. de la Vall de Safan, 9 3r A, amb un pressupost de
1.255,00 € (Exp. 86/2016). Aprovar la liquidació provisional per import de 63,07 €.
6. Béns
6.1. Autoritzar la cessió de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà
al Club Voleibol Roquetes, per realitzar la junta general el 24 de novembre a les 21h.
6.2. Concedir la col·laboració de la Policia Local de Roquetes per recolzar i regular el
trànsit al pas dels corredors per la Ctra. Jesús a Roquetes i la via verda, en motiu de la
celebració de la Cursa 5/10 km emmarcada dintre el "Circuit Running Sèries de les Terres
de l'Ebre" el proper diumenge 6 de novembre.
6.3. Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 169 de la sèrie 1a del cementiri
municipal.
6.4. Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 74 de la sèrie 3a
del cementiri municipal a favor seu.
6.5. Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 113 de la sèrie 13a de la
2a andanada del cementiri municipal al seu favor.
6.6. Concedir el canvi de placa de gual amb llicència núm. 126 ubicada al C. Sant Ramon,
18 baixos, per deteriorament de l'actual.
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