RESUM ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 14/01/2016
1. Hisenda.
1.1. Anul·lar el rebut clau de cobrament 43-135-560-2015-01-00003250-25, per un
import principal de 284,69 €.
1.2. Aprovar el calendari de pagament de tributs i de la resta d'ingressos de dret públic
per a l'exercici 2016.
2. Obres Públiques i Serveis
2.1. Donar compte del manteniment periòdic per a la prevenció i el control de la
legionel·losi en edificis municipals
2.2. Concessió llicència obres expedient 24/15-S
2.3 Concessió llicència obres expedient 1/16-S
2.4 Concessió llicència obres expedient 2/16-S
3. Qualitat de Vida
3.1. Concessió targeta aparcament individual a persones amb mobilitat reduïda.
4. Béns
4.1. Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 90 de la sèrie 9a del cementiri
municipal.
4.2. Autoritzar al responsable de localitzacions de Mandarin Film Productions SL, permís
per la gravació d'un rodatge publicitari per la marca de cotxes Lada amb ref "Lada Xray",
a dos dels punts del Camí dels Ports pertanyents a Roquetes, el proper divendres 22 de
gener de 8:00 a 18:00 hores.
4.3. Cedir, al Patronat de Festes de Roquetes, l'ús del material sol·licitat -13 tanques-, i
l'ús del camió de la brigada municipal, amb motiu de la celebració de Sant Antoni, el
proper dia 16 de gener .
4.4. Cedir, a la Unió de Pagesos de Catalunya, l'ús de la sala polivalent de la Biblioteca
de Roquetes Mercè Lleixà, en motiu d'una xerrada PATT entre membres del
Departament d'Agricultura i ramaderes del sector d'oví, i cabrum i amb posterior esment
sobre les valoracions cadastrals de les construccions agràries, a realitzar el dia 27 de
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gener de 2016, de les 17:00 fins a les 20:00 hores aproximadament.
4.5. Autoritzar al Club d'Escacs Peó Vuit, l'ús del gimnàs de l'Escola Mestre Marcel·lí
Domingo, amb motiu del Campionat de Catalunya per Edats, d'Escacs a les Terres de
l'Ebre, el proper dia 30 de gener de 9 a les 14 hores.
4.6. Cedir a l'Associació La Segona Volta el material sol·licitat, 30 taules i 60 cavallets,
amb motiu del Mercat de Segona mà que tindrà lloc el proper 7 de febrer, recollint el
material al magatzem de la brigada municipal el divendres 4 de febrer i tornant-ho el
dilluns 8 de febrer.
4.7. Autoritzar al Gremi Lúdic Despertaferro l'ús del Pati dels Til·lers i el passadís de
davant del local cedit a l'associació en motiu del Torneig del Joc de miniatures "XWing" i
un mercat de segona mà temàtic (jocs en general) organitzat per l'associació pel proper
dia 31 de gener.
4.8. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de
desembre de 2015, i que ascendeix a l'import total de 235,50 €.
4.9. Autoritzar, ocupar la via pública amb caixes per mercaderies al carrer Major 28,
davant la façana del seu establiment en funció de les característiques de la via, amplada
de la calçada, intensitat del trànsit, tant rodat com de vianants, i sempre que aquestes
estiguin adossades a la seva façana i no sobresurti més de 1m a la vorera, tenint que
deixar dos terceres parts de la vorera lliure pel pas de vianants.
5. Llicències d'activitats
5.1.Donar-se per assabentada del canvi de nom de l'activitat dedicada a la venda al
detall de verdura i fruita del carrer Major, 61.
5.2. Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Estació de servei
de venda de carburants" amb núm d'expedient de llicència d'activitat 307/97 i 11/99,
situat al polígon industrial "La Ravaleta" parcel.la 10.
6. Qualitat de Vida
6.1 Aprovar la bonificació del 50% del transport públic subvencionat de la línia de
Tortosa-Jesús-Roquetes.
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