RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15/05/2018
1.1. S'aprova l'esborrany acta anterior, núm. 17/2018, de 8 de maig
2. Hisenda
2.1. S'aprova relació de factures número 17/2018 per import de 17.147,67 €
2.2. S'aprova devolució taxa retirada vehicle via pública.
2.3. S'aprova una anul·lació taxa escombraries, any 2012 per no correspondre.
2.4. S'aprova una anul·lació taxa escombraries, any 2017 i s'emet un altre rebut pel
mateix concepte i import, a nom del subjecte passiu correcte.
2.5. S'aprova una devolució tiquets calçotada.
2.6. S'aprova liquidació cànon abocaments per import de 210,38 €.
2.7. S'aprova liquidació cànon abocaments per import de 6.742,50 €.
2.8. S'aprova devolució ingressos indeguts segon semestre any 2017 per import de
58,82 €.
2.9. S'aprova devolució ingressos indeguts, taxa escombraries any 2017 import de
264,19 €.
2.10. S'aprova devolució d'ingressos indeguts, publicació anunci
2.11. S'aprova devolució d’ingressos indeguts, per baixa de llicència de gual.
2.12. S'aprova rectificació cànon fix aigua sent l'import diferencial correcte a liquidar
corresponent a l'esmentat cànon de 1.436,21€.
2.13. S'aprova ingrés corresponent al cànon variable del servei d'abastament d'aigua
potable de l'exercici 2017, per import de 13.135,26 €.
3. Béns
3.1. S'autoritza reserva espai estacionament en motiu de poder emplaçar-hi una grua i
no tenir de tallar el trànsit a la Urb. Torre d'en Gil.
3.2. S'autoritza al Club Voleibol Roquetes,
celebració de la festa de fi de temporada.
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3.3. S'autoritza al CSF Patufets, cessió ús pati til·lers i material per realitzar la festa de fi
de curs.
3.4. S'autoritza al Club Futbol Sala Roquetes, cessió de material per a la realització del
XXXIVè Torneig de Futbol Sala Ciutat de Roquetes.
3.5. S'autoritza al Club Futbol Sala Roquetes, de cessió d’ús pavelló per a la realització
del XXXIVè Torneig de Futbol Sala Ciutat de Roquetes.
3.6. S'autoritza a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, col·laboració de la Policia Local,
festivitat de Corpus.
4. Qualitat de Vida
4.1. Es concedeix targeta aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
4.2. Aprovar liquidació 2017 prestació servei ajuda a domicili amb import definitiu de
l'aportació de 16.529,70 €.
Roquetes, 15 de maig de 2018
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