EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 12/2016 DE DATA 22 DE
MARÇ
1. Hisenda
1.1. Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000,00 € a favor
de Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2016.
Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000,00 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2016, i ordenar el pagament.
1.2 Aprovar liquidació taxa Iberdrola Clientes SAU corresponent al mes de febrer de
2016.
Aprovar la liquidació corresponent al mes de febrer de 2016 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Iberdrola Clientes SAU per import de 180,13 euros.
1.3. Aprovar liquidació taxa Iberdrola Comercialitzacion de Último Recurso SA
corresponent al mes de febrer de 2016.
Aprovar la liquidació corresponent al mes de febrer 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 2,14 euros.
1.4. Desestimar petició anul·lació Taxa d'escombraries per no subsanar deficiències.
Donar per desistida la petició relativa a la sol·licitud d'anul·lació de rebuts de la Taxa
d'escombraries, anys 2011, 2012 i 2013, a nom de MUNDO ESCENICO SL, per no haver
complimentat satisfactòriament el requeriment municipal de subsanació de deficiències
en el termini de 10 dies hàbils concedits, comptats des de la recepció de l'escrit de
requeriment.
1.5. Anul·lar i emetre nous rebuts d'escombraries corresponents al c. Masia núm. 2
3er 2a.
Anul·lar els rebuts d'escombraries i emetre uns altres rebuts, pel mateix concepte i
import a nom del titular correcte.
1.6. Anul·lar rebuts excombraries c/ Sagrat Cor núm. 81.
Concedir, l'anul·lació d'un dels dos rebuts pels quals tributa, pel concepte de la Taxa
d'escombraries, de l'immoble del carrer Sagrat Cor, 81, un per la planta baixa i un altre
1/4

pel primer pis, atès que es tracta d'un únic habitatge.
1.7.Revocar acord Junta de Govern Local de data 01-03-2016, amb caràcter parcial
en ref. factura núm. A13780.
Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2016, amb caràcter
parcial i pel que fa referència a la factura número A 13780 a nom d'Hijo de Agustin
Virgili S.A., de data 31 de gener de 2016, amb l’import de 102,74 €, registre general
d’entrada número 594 de data 3 de febrer.
1.8. Donar compte comptes IAE presentat per la Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas.
És dóna compte de l'escrit presentat per la Secretaria de Estado de Administraciones
Públicas, en el que comunica la distribució de les quotes nacionals de l'impost sobre
activititats econòmiques, segon procès de 2015, període 1/06/2015 a 30/11/2015, i que
és el següent:
Import Distribució

Euros

Total distribució quota nacional

18.093,23

Diferències compensades art. 67 Llei 65/97 0,00
Total distribució quota compensada

18.093,23

2. Llicències d'activitat
2.1. Donar-se per assabentada de la comunicació de l'inici de l'activitat de venda i
gestió de xarxes de telecomunicacions i informàtiques al Sr. David Solé Miralles.
Donar-se per assabentada de la comunicació de l'inici de l'activitat de venda i gestió de
xarxes de telecomunicacions i informàtiques al Sr. David Solé Miralles amb el NIF
47624896S al carrer del Mig, 4, comunicat el 15 de gener de 2016, al carrer del Mig, 4,
amb les següents condicions:
- En cas de fer obres i/o instal·lacions elèctriques de telecomunicacions,
abastament d'aigua, aire condicionat, rètols publicitaris en façana etc. haurà de
demanar la preceptiva llicència urbanística.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió llicència obres expedient 18/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en arrebossat paret mitgera per
evitar humitats, essent el domicili de l'obra c. Pare Romanyà, 26, amb un pressupost de
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500,00 € (Exp. 18/2016), amb un import total de 22,15 € .
3.2. Concessió llicència obres expedient 20/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en fer obres per redistribució de
local, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 3, amb un pressupost de 1.200,00 €
(Exp. 20/2016), amb un import de 61,10 € .
3.3. Concessió llicència urbanística expedient 24/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en canviar coberta de magatzem per
planxes 64 m2, essent el domicili de l'obra c. Callao 1, amb un pressupost de 2.230,00 €
(Exp. 24/2016), i per import de 110,60 €.
3.4. Concessió llicència urbanística expedient 21/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en obres de distribució de local,
essent el domicili de l'obra c. Mig, 4, amb un pressupost de 2.292,47 € (Exp. 21/2016), i
per import 113,71 €.
4. Béns
4.1. Cessió de material per la Jornada solidària "Juntos Podemos Superarnos"
Concedir, a l'AV La Ravaleta, la cessió d'ús del material sol·licitat i la disposició de la zona
de pàrquing annexa al Casal amb motiu de la Jornada Solidària "Juntos Podemos
Superarnos" que es realitzarà el proper 21 de maig.
4.2. Autoritzar al Bar Da Vinci col·locar taules i cadires
Renovar la llicència concedida a la mercantil D3 Roquetes, S.L. per situar 8 taules sobre
tarima i amb coberta, i amb 4 taules sobre tarima el període d'estiu (01/05 a 31/05), a la
calçada davant de l’establiment “Cafeteria Da Vinci”, a l'avinguda del Port de Caro, 25.
L'autorització es renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant
el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.3. Cessió espai a la Càtedra d'Economica Local i Regional de la URV
Cedir, a la Càtedra d'Economia Local i Regional del Campus Terres de l'Ebre de la URV, la
utilització de la Sala de Plens de l'Ajuntament de Roquetes amb motiu de la presentació
semestral de "l'Índex del Clima Empresarial a les Terres de l'Ebre", a realitzar el dia 30
de març a les 12 hores.
4.4. Prohibit aparcar a l'entrada del c. Jacint Verdaguer provenint del camí del Mig
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En evitació del problema es prohibeix l'aparcament a l'entrada del C. Jacint Verdaguer
provenint del C. del Mig, i pintar, per part dels serveis municipals, una franja groga a
l'entrada C. Jacint Verdaguer provenint del C. del Mig, per facilitar l'accés al carrer.
4.5. Cessió material per a la concentració europea d'aeromodelisme
Concedir la cessió d'ús del material sol·licitat (2 contenidors de brossa grans sol·licitats a
Fomento i 6 cubells petits amb les respectives bosses grans) amb motiu de la
Concentració Europea d'Aeromodelisme que es realitzarà al camp d'aeromodelisme de
Roquetes, del dia 24 de març al 2 d'abril .
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