EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 2/2017, DE 17 DE GENER
1.Hisenda
1.1. Rectificar acord del cànon variable d'IGE
Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 desembre de 2016, pel que fa
referència a l'aprovació de la liquidació corresponent al període que comprèn l'any
natural 2015 en concepte de cànon variable i per import de 328,06€, sent l'import
correcte 447,35€.
1.2. Relació de factures núm.1/2017
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 4.102,52 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 1/2017.Ordenar el pagament.
2.Obres Públiques i Serveis
2.1. Concessió llicència 20/16-S
Concedir llicència urbanística per dur a terme les obres "Estesa de 185 m. de línia aèria
de b.t. des de suport existent a CT XD081 Q.01-S.01 fins puntalet a instal·lar a pol.54,
parc.75", a l'adreça Pol. 54, parcel·les 78, 76 i 75, partida Mirambó, d'acord amb el
pressupost/projecte presentat
3. Contractació
3.1.Pressupost dels treballs per fer les inspeccions periòdiques obligatòries als
aparells elevadors de titularitat municipal
Aprovar el pressupost presentat per la mercantil ECA, Entitat Col·laboradora de
l'Administració, S.L.U., per import de 536,50 € (21% IVA i taxa inclosos), per treballs de
realitzar inspecció als aparells elevadors d'aquests 5 edificis: Escola Mestre Marcel·lí
Domingo, Centre Cívic, antic Ajuntament, Pavelló poliesportiu i la Casa Consistorial.
4. Béns
4.1. Sol·licitud de material del Patronat de Festes
Autoritzar, al Patronat de Festes de Roquetes, la cessió de material amb motiu de la
celebració de la Festa de Sant Antoni que tindrà lloc el diumenge 22 de gener de 2017.
4.2. Sol·licitud per col·locar una làpida
Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 228 de la sèrie 13a de la 3a andanada
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del cementiri municipal.
4.3. Sol·licitud canvi jornada de gual núm.381
Concedir, canviar el gual núm. 381 a mitja jornada de 10 del matí a 10 de la nit, amb
efectes a partir de l'1 de gener de 2017.
4.4. Sol·licitud col·locar espill de trànsit
Denegar, la instal·lació d'un mirall de trànsit , atès que per sortir de la finca, es disposa
de l'amplada de la vorera, que garanteix aquesta visibilitat pretesa.
4.5. Liquidació per ocupar la via pública
1Pn eu màt ics Mes tre s

Llui sCompan ys, s/ n Roq ue te s Ge ne r201 6 Av. Di pu ta ció ,24bx Ca ro ambro des 1m2 1 24 3,5 4, 8 3,5

Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent a l'any 2016.
4.6.Sol·licitud per ocupar la sala de formació del Casal de Joves
Deixar sense efecte la resolució d'alcaldia 672/2016. Autoritzar l'ús de la sala de
formació del Casal de Joves de dilluns a divendres des de les 8:00 fins a les 14:00 hores i
dimarts per la tarda de les 15:00 a les 18:00 hores i el telecentre els divendres també de
8:00 a 14:00 hores per al desenvolupament del curs d'agricultura ecològica i
bioconstrucció amb inici el 16 de gener i acabament el 31 de desembre de 2017.
4.7. Llicència gual permanent c. Lleida, 5
Concedir, llicència de gual núm. 641, permanent de 4 ml. al carrer Lleida, 5, salvant el
dret de propietat i sens perjudici a tercers, previ pagament de la taxa corresponent.
5.Responsabilitat patrimonial
5.1. Reclamació danys fanal enllumenat públic
Requerir per tal d'efectuar el pagament per import 1.271,47 €, en concepte de treballs
de reposició punt de llum malmès per accident al c. Isaac Peral, ocasionats amb el camió
grua de la marca Nissan, matrícula M-5370-KS.
6. Llicències urbanístiques
6.1. Concessió llicència expt. 105/2016
Donar-se per assabentat de les obres consistents en arrebossat baixos façana, essent
el domicili de l'obra c. Sant Antoni, 13, amb un pressupost de 500,00 € (Exp. 105/2016).
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6.2. Concessió llicència expt. 6/2017
Donar l'assabentat de les obres consistents en construir muro de la parcel.la, essent el
domicili de l'obra Urb. Pilans C/.Alfàbega 126, amb un pressupost de 4.362,20 € (Exp.
6/2017).
6.3. Sol·licitud de llicència de primera ocupació c. Sagrat Cor, 19
Donar-se per assabentat de la llicència de primera ocupació, de la rehabilitació integral
de l'immoble situat al carrer Sagrat Cor, 19 realitzat a l'empar de la llicència urbanística
93/2015.
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