EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 30/2015, DE DATA 1 DE SETEMBRE
1. Aprovació acta anterior de data 25 d'agost de 2015.
2. Hisenda:
2.1. Aprovar la relació número 07/2015, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
97.564,30 €, amb un total de 34 liquidacions (des de la número 153 fins la número
186/2015).
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
27.572,73 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació, i reconèixer les
obligacions per import de 4.115,75 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada
relació, i ordenar el pagament.
3. Urbanisme:
3.1. Concedir, al Servei Catala de la Salut , llicència urbanística per realitzar les obres
consistents en Construcció del CAP Roquetes i de la base comarcal del Sistema
d'emergències Mèdiques., essent el domicili de l'obra Pare Alberca -Av. Port de Caro,
amb un pressupost de 2.361.775,30 € € (Exp. 39/2015).
3.2.Procedir a la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00 € en concepte
de gestió de runes a la llicència urbanística núm. 60/2015.
4. Llicències d'activitat
4.1. Atorgar la llicència ambiental al Servei Català de la Salut, amb CIF S5800006H, per a
l’activitat de centre d'assistència primària i base comarcal del servei d'emergències
mèdiques, que s’ubicarà a l'avinguda Port de Caro, números 36-38.
5. Béns:
5.1. Autoritzar al Club Futbol Sala Roquetes l'ús de la pista de la zona esportiva per
poder realitzar entrenaments del Club Futbol Sala Roquetes, durant la temporada
esportiva 2015-2016, els dimecres de les 20:30h a 22:00h.
5.2 Cedir el material sol·licitat -40 tanques Rivisa amb peu, 40 tanques grogues i 32
peces d'escenari- a l'Ajuntament de Tortosa en motiu del muntatge de les Festes de la
Cinta entre els dies 3 i 7 de setembre.
Segon.- Notificar aquest acord a l'encarregat de la Brigada de l'Ajuntament de Tortosa,
a l'encarregat de la Brigada de l'Ajuntament de Roquetes i al departament de serveis
urbans, als efectes oportuns.

6. Qualitat de Vida
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Subvencions
7.1. Subvenció a festivals de música per ens locals o finançats majoritàriament per fons
públics - resolució d'arxiu per desistiment presumpte de la sol·licitud de subvenció
presentada per l'ajuntament de Roquetes.
No acceptar la resolució d'arxiu per desistiment presumpte de la sol·licitud de subvenció
presentada per l'Ajuntament de Roquetes amb núm. d'expedient 2015/1404468.
Interposar recurs d'alçada davant de la persona titular del Departament de Cultura, en
el termini d'un mes a partir de la recepció de la corresponent notificació, d'acord amb el
previst als articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, contra la resolució
de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) publicat en data de 24 d'agost de
2015.

