EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 17/2016, DE DATA 25
D'ABRIL
1. Hisenda
1.1. Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial domini públic
local que presenta Orange Espagne SAU
Aprovar la liquidació corresponent al de la taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local del primer trimestre de 2016 que ha de
satisfer l'empresa Orange Espagne SAU per import de 367,21 euros.
1.2. Liquidació taxa per utilització privativa o aprofitament especial domini públic
local que presenta Iberdrola Clientes, SAU
Aprovar la liquidació corresponent al mes de març 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 125,79 euros.
1.3. Transferència a Roquetes Comunicació
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.
1.4. Anular rebut taxa clavegueram immoble situat a la Plaça Raval Nova, 15
Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram i uns altres rebuts pel mateix concepte i
import.
1.5. Anular rebut taxa clavegueram immoble situat al carrer Hierro Labernia, 2
baixos 3
Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram i emetre uns altres rebuts pel mateix
concepte i import.
1.6. Anular rebuts taxa de clavegueram immoble situat al carrer Balagué, 42
Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram i emetre uns altres rebuts pel mateix
concepte i import .
1.7. Anular rebuts taxa clavegueram, immoble situat al carrer Masia, 1 4r 1a
Anul·lar els rebuts de la Taxa de Clavegueram i emetre uns altres rebuts pel mateix
concepte i import.
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1.8. Alta immobles taxa clavegueram zona de la Raval de Cristo
Donar d'alta per omissió, al padró de la Taxa de clavegueram, a partir de l'any 2016
d'alguns immobles i emetre una liquidació individual, per un import total de 66,00 € per
cada adreça tributària, desglossada de la manera següent:

CONCEPTE

ANY

IMPORT

Taxa clavegueram

2013

22,00 €

Taxa clavegueram

2014

22,00 €

Taxa clavegueram

2015

22,00 €

IMPORT TOTAL A LIQUIDAR PER IMMOBLE 66,00 €

1.9. Aprovar relació de factures número 5/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 13.810,44 €,
corresponents a factures incloses en la relació número 5/2016, i reconèixer les
obligacions per import de 2.259,02 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada
relació, i ordenar el pagament.
1.10. Aprovar el pagament d'una assegurança d'un vehicle
Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 255,33 € a favor de
REALE SEGUROS GENERALES SA, pel concepte de l'assegurança del vehicle T-9451-S
adscrit al departament de la brigada municipal, i ordenar el pagament.
2. Obres Públiques i Serveis
2.1. Canvi contractació electricitat
Encarregar al COPATE que realitzi els tràmits per canviar la contractació del punt de
subministrament
'KE0016
URB.PILANS-PARCEL·LA
114',
amb
CUPS
ES0031408464133001MT0F, passant-la a 10-10-15,1 kW.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Concessió devolució fiança llicència urbanística núm. 108/2014
Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes a la llicència urbanística núm. 108/2014.
3.2. Concessió devolució fiança llicència urbanística núm. 137/2015
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Concedir la devolució de la fiança dipositada, per import de 150,00€ en concepte de
gestió de runes a la llicència urbanística núm. 137/2015.
3.3. Concessió devolució fiança llicència urbanística núm. 107/2010, i llicència de
primera ocupació
Concedir llicència de primera ocupació de l'edifici situat a la Urbanització Pilans carrer
del Boix, parcel.la 45 d'aquest terme municipal.
4. Béns
4.1. Cessió material a l'Associació de Donants de Sang, amb motiu de la Marató de
donació de sang
Autoritzar a l'Associació de Donants de Sang del Baix Ebre, la col·locació de quatre
tanques de protecció d'obres per enganxar els cartells publicitant la jornada en
diferents llocs, a la vorera del carrer Major i Av. Port de Caro, Plaça Catalunya, Pare
Romanyà amb Major, Mercat Municipal i Av. Port de Caro, 41, del dia 16 fins el 20 de
maig de 2016.
4.2. Cessió material al Trail Roquetes, amb motiu de la 2a Ultra Trail Estels del Sud
Autoritzar al Trail Roquetes, la cessió del material sol·licitat -grup electrogen- amb
motiu de la 2a Ultra Trail Estels del Sud els propers dies 29 i 30 d'abril i 1 de maig.
4.3. Cessió de material a l'Associació Abu Beker amb motiu de la celebració de la
festa fi de curs i lliurament de premis als nens/es el proper 29 de maig
Autoritzar, a l'Associació Abu Beker, ocupar l'últim tram del c. Barcelona durant la tarda
(15 a 20h) del dia 29 de maig, amb motiu de la celebració de la festa de fi de curs i el
lliurament de premis als nens/es.
4.4. Cessió de material a l'Espai Públic de l'Ajuntament de Tortosa
Autoritzar a l'Espai Públic de l'Ajuntament de Tortosa, el material sol·licitat, la cessió de
20 tanques Revisa amb peus i 20 tanques grogues, amb motiu del muntatge de la Fira
ExpoEbre.
4.5. Denegar el distintiu (targeta normalitzada) per estacionar enfront del gual
llicència número 637
Denegar,el distintiu (targeta normalitzada) per estacionar enfront del gual amb llicència
número 637, del qual és titular o forma part del nucli familiar, ja que no reuneix els
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requisits per poder gaudir dels drets contemplats a l'art. 3 de l'ordenança reguladora de
guals, i que consten a la sol·licitud.
4.6. Sol·licitud de consulta arxiu municipal
Concedir autorització per consultar l'arxiu municipal de Roquetes, per a la realització
d'un treball universitari sobre la "Cruz de los Caídos" després de la Guerra Civil, en horari
d'atenció al públic de les 9 a les 14:00 hores, de dilluns a divendres.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5.2. Concedir targeta d'aparcament individual
Concedir a la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
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