EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 39/2016, DE 25
D'OCTUBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 38/2016, de data 18 d'octubre.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
17.209,93 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació Núm. 16/2016.
Reconèixer les obligacions per import de 5.678,48 €. Ordenar el pagament.
2.2. Aprovar la liquidació corresponent al de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local del tercer trimestre de 2016 que ha de
satisfer l'empresa Orange Espagne SAU per import de 366,28 euros.
2.3. Aprovar el compte justificatiu, per import de 156,44 €.
2.4. Aprovar la relació número 13/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
9.147,68€, amb un total de 29 liquidacions (des de la número 153/2016 fins la número
181/2016).
2.5. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 47,20 €, en
concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir a una reunió a
Barcelona. Ordenar el pagament.
2.6. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 522,34 €, en
concepte de d'IBI urbana, exercici 2016, pel lloguer del local on es desenvolupa el mòdul
de perruqueria de l'IES Roquetes. Ordenar el pagament.
2.7. Ordenar el pagament no pressupostari per import de 1.652,90 € a favor de l’
l’Institut Català del Sòl, en concepte de fiança corresponent a dos mensualitats de renda
de lloguer dels baixos ubicats al carrer Anselm Clavé, s/n, del municipi de Roquetes.
2.8. Demanar la devolució de la fiança dipositada a l'Institut Català del Sól per import
de 1.449,60 € i corresponent a dos mensualitats de renda de lloguer dels baixos ubicats
al carrer Anselm Clavé, s/n, del municipi de Roquetes.
2.9. Revocar l’acord de la Junta de Govern Local de data 11 d'octubre de 2016, amb
caràcter parcial i pel que fa referència al reconeixement de l'obligació corresponent a la
factura número 81 de data 5 d'octubre de 2016 referent a l'obra "Tapar sots dels camins
municipals pavimentats al terme de Roquetes" i l'ordenació del seu pagament.
Retornar la factura abans esmentada mitjançant la plataforma FACe. Reconèixer
l'obligació per import de 19.834,93 €, corresponent a la factura número 081 de data 5
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d'octubre de 2016. Ordenar el pagament.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Desestimar el recurs i confirmar el pressupost del tècnic en 3.000€ per realitzar les
obres d'arranjament del local situat a l'Av. Port de Caro, 37 baixos.
3.2. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 60/2016.
3.3. Donar-se per l'assabentada de les obres consistents en canviar tancament de la
finca i retranquejar 3 m la porta d'accés, essent el domicili de l'obra Polígon 36 parcel.la
55, partida Pandorga, amb un pressupost de 1.503,00 € (Exp. 85/2016). Aprovar la
liquidació provisional per import de 74,55€.
3.4. Donar-se per assabentada de les obres , consistents en ampliar la porta situada a la
tanca en 2 ml, essent el domicili de l'obra carre Lleida, 5, amb un pressupost de 800,00 €
(Exp. 87/2016). Aprovar la liquidació provisional per import de 46,78 €.
4. Obres Públiques i Serveis
4.1. Concedir la devolució, de la garantia de 100,00 € dipositada per garantir la correcta
reposició dels serveis públics afectats en la llicència d'obres 7/16-S
4.2. Concedir, la devolució de la garantia de 100,00 € dipositada per garantir la correcta
reposició dels serveis públics afectats en la llicència d'obres 8/16-S.
4.3. Adequar l'horari de funcionament de l'enllumenat nadalenc a càrrec de
l'Ajuntament de Roquetes, a l'horari establert pel Decret 190/2015 (funcionant fins les
12 de la nit), mitjançant sistema d'accionament programable.
5.Béns
5.1. Autoritzar, a la Comunitat del Pou Pandorga, la cessió de la sala polivalent de la
Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà, per realitzar una junta anual el 19 de novembre a
les 10h.
6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir a targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
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