RESUM ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 19/01/2016
1. Correspondència
1.1 La Lliga contra el càncer de les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre, agraeix la
solidaritat a aquest Ajuntament, amb els malalts de càncer i desitgen que el 2016 sigui
un any pròsper i entre tots poder continuar treballant per aconseguir els fins
fundacionals de la seva entitat.
2. Hisenda
2.1. Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, any 2015, del carrer Santa Anna 3, 1r i
3r.
.
2.2. Anul·lar rebut taxa de clavegueram anys 2013, 2014 al carrer Sol, núm. 4 , 1r 1a
2.3. Anul·lar rebut taxa escombraries, any 2015 carrer Girona, núm. 3, 2r 2a
2.4. Anul·lar rebuts taxa d'escombraries anys 2014 i 2015 i baixa padró adreça tributària
Av. Port de Caro, 17 BBVA
2.5. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 62,19 € a favor
de Correos y telegrafos amb NIF A3052407, pel servei d'apartat de correus.
2.6. Requerir a un particular, el pagament per import de 226,56 € (IVA inclòs), en
concepte de treballs acte vandàlic semàfor carrer Santa Càndia, atès que reconeix els
fets i expressa la seva voluntat de pagar els danys soferts al semàfor.
2.7. Anular rebut taxa d'escombraries any 2015, i baixa padró adreça tributària Av. Port
de Caro, 5
2.8. Donar compte a la Comissió de Preus de Catalunya, de que no s'augmentaran les
tarifes urbanes de taxi al municipi de Roquetes per a l'any 2016, amb la qual cosa es
mantindran les tarifes actuals i, que són les que es relacionen a continuació:
2.9. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 1.852 € ,
corresponent a la factura número 16001, referent a la presentació de "La barraca de
Sant Antoni" a la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència de primera ocupació (Exp. 126/96)
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3.2. Donar-se per assabentada de les obres a realitzar (Exp. 1/2016)
3.3. Concessió llicència d'obres (Exp. 136/2015)
4. Béns
4.1. Autoritzar al Club Patí Roquetes, l'ús del pavelló municipal amb motiu del muntatge
de discs de música a diverses patinadores del Club amb un coreògraf de Barcelona, el
proper dia 24 de gener de les 9 a les 20 hores.
4.2. Autoritzar al Jutjat de Pau de Roquetes, ocupar la sala de plens de l'Ajuntament el
dia 7 de maig de 2016, a les 12:00 hores, amb motiu de la celebració del matrimoni civil,
del senyor Felix Edo Tena i la senyora Susana Ibañez Aguado.
5. Contractació
5.1. Aprovar el pressupost per import de 348,43 € (21% IVA inclòs), per a la reparació
del tallagespa helicoïdal del camp de futbol
5.2. Aprovar el pressupost per import de 584,65 € (21% IVA inclòs), per al manteniment
de programes informàtics i la seva actualització per a l'any 2016.
6. Registre d'Entitats
6.1. Autoritzar la inscripció de l'Associació Comissió de Festes de la Raval de Cristo, en el
Registre d’Entitats Locals del municipi de Roquetes amb el número de registre 70
7. Obres Públiques i Serveis
7.1. Traslladar a Sorea els informes emesos corresponents als tres abonats de la relació
presentada que es troben inclosos en una situació de risc d'exclusió residencial, i que
corresponen als següents contractes de subministrament d'aigua de : 5856425,
5858165 i 5859447.
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