RESUM ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26/01/2016
1. Hisenda
1.1. Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 10.000,00 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2016.
1.2. Aprovar l'ingrés corresponent al cànon variable del servei d'abastament d'aigua
potable de l'exercici 2015, per import de 12.983,04 €.
1.3. Aprovar la liquidació corresponent a la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local del quart trimestre de 2015 que ha de
satisfer l'empresa Orange Espagne SAU per import de 152,41 euros.
1.4. Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació, per import de 389,04 € a
favor de la Comunitat de Regants de Roquetes, corresponent al rebut número 21
referent al repartiment de l'any 2016 d'abocament d'aigües residuals al canal.
2. Obres Públiques i Serveis
2.1. Concessió llicència urbanística de serveis Exp. 3/16-S
2.2. Concessió llicència urbanística de serveis Exp. 4/16-S
2.3. Aprovar la realització dels treballs presentats de plantació de 4 plataners i 9 cercis a
l'Hort de Cruells , per import de 5.363,15 €.
3. Béns
3.1. Concedir A la Llar d'infants Patufets, l'ús de la sala polivalent de la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà amb motiu de la celebració del Carnestoltes, el proper divendres
12 de febrer de les 15 hores fins les 18 hores.
3.2. Aprovar la liquidació de la reserva d'espai de la via pública per a càrrega i
descàrrega o per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament, corresponent a
l'any 2015, i que ascendeix a l'import total de 1.433,08€.
3.3. Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 9 de la sèrie 13a de la 3a
andanada del cementiri municipal.
3.4. Donar de baixa la zona de càrrega i descàrrega de què disposa a títol particular el
Grup DIA, S.A., a l'av. Port de Caro, 30, de 15 mts, de les 8 a 14 h, i de les 17 a les 20 h,
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amb efectes a data 01/01/2016.
4. Registre d'animals
4.1. Concedir llicència per a la tinença d'un gos considerat potencialment perillós,
anomenat NIKI, de raça Dóberman.
5. Llicències d'activitat
5.1. Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de Bar-Restaurant
amb núm d'expedient de llicència d'activitat 92/2003.
5.2. Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de "Venda de
queviures i locutori" amb núm d'expedient de llicència d'activitat 182/2005.
6. Contractació
6.1. Aprovar el pressupost , per import de 475,53 € (21% IVA inclòs), referent al servei de
manteniment i revisió dels sistemes d'alarma per intrusió i del servei de central
d'alarmes de les naus de l'antiga LEAR.
7. Llicències urbanístiques
7.1. Acceptar les al.legacions referent a la revisió de la fiança imposada per la quantia
de 900,00€ en concepte de reposició de la situació física alterada en cessar els usos
del seu estat original.
7.2. Concessió llicència obres Exp. 134/2015
7.3. Concedir la devolució de les fiances dipositades d'acord amb la condició de la
llicència urbanística núm. 28/2015 per les obres de construcció d'una nau adossada
sense ús.
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