EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 18/2017, DE 15 DE MAIG
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 17/2017, de data 9 de maig de
2017
2. Hisenda
2.1. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Orange Espagne SAU, per un import de 321,91 euros.
2.2. Anul·lar els rebuts emesos. Emetre uns altres rebuts pel mateix concepte i import a
nom del titular correcte.
2.3. Aprovar la liquidació corresponent al mes d'abril de 2017 de la taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer l'empresa
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, SAU per import de 0,64 €.
2.4. Aprovar la liquidació corresponent al mes d'abril de 2017 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 86,95 €.
2.5. Concedir, la devolució de l'import de 491,12 € que ha pagat en concepte de la
liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana, amb
motiu de l'adquisició pel títol lucratiu, de la finca ubicada a l'Horta, atès que en data 15
de desembre de 2016 la Direcció General del Cadastre va determinar que, com a resultat
d'un procediment simplificat de valoració col·lectiva, l'immoble esmentat passava a ser
qualificat com a immoble rústic, amb efectes a data 1 de gener de 2016.
2.6. Aprovar el compte justificatiu, per import de 129,28€, per atendre el pagament de
les despeses d'una xocolatada per l'aniversari de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà.
2.7. Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2011, de la carretera Mas de
Barberans, 2.
2.8. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de febrer per import de 29.338,61 euros.
2.9. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de març per import de 31.623,14 euros.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concedir llicència d'obres per a la realització d'obres consistents en construcció de
piscina de 18 m2 al solar, situat a carrer Cid, 11, d'aquesta localitat i amb referència
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cadastral9220289BF8291G0001YJ.
3.2. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 1.122,00€, en concepte
de gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 132/2016 consistent en
arranjament del mirador del Cim de Caro i parquing.
3.3. Concedir a la devolució de la fiança dipositada mitjançant aval bancari número
10004722 del Banco de Valencia, S.A., per un import de 14.011,03€, en concepte de les
obres "Reforma d'enllumenat públic de la Raval Nova i Raval de la Mercè."
4. Béns
4.1. Concedir, a la senyora Maria dels Àngels Espuny Royo el canvi de nom dels drets
funeraris del nínxol número 54 de la sèrie 3a del cementiri municipal .
4.2. Denegar, la possibilitat de posar una nova plaça d'estacionament per a minusvàlids,
havent comprovat les necessitats reals i atenent que és una zona on l'estacionament no
és especialment complicat, afegint la difícil conciliació que hi pot haver entre una
reserva d'espai i un carrer on es canvia mensualment els estacionaments de costat, com
és el carrer Sant Roc.
4.3. Autoritzar la utilització de la pista de futbol sala – zona esportiva al Centre Cultural
Abubeker per realitzar una festa de fi de curs el dia 28/05/2017.
4.4. Autoritzar la cessió d'ús del camp de gespa al CD Roquetenc per realitzar
entrenaments de futbol al camp de gespa de l'estadi municipal durant els dies dimarts,
dijous i divendres del mes de maig.
4.5. Autoritzar, al Club de Futbol Jesús Catalonia, la cessió d'ús de 2 porteries de futbol
7, per al campionat de porters que realitzaran el dia 1 de juliol de 2017.
4.6. Autoritzar la cessió d'ús del pati dels Til·lers per realitzar la festa de fi de curs de
Patufets.
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