EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 33/2015, DE DATA 22 DE SETEMBRE
1. Aprovar acta anterior de data 15 de setembre de 2015.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 621,94 €, en
concepte de lloguer del mes de setembre de 2015, del local situat al carrer Major núm. 5
baixos, on es troba ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, i ordenar el pagament.
2.2. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 €
referent al lloguer del mes de setembre de 2015, de l'immoble situat al carrer d'Anselm
Clavé s/n, on s'imparteix el grau de perruqueria de l'IES de Roquetes, i ordenar el
pagament.
2.3. Aprovar la relació número 09/2015, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
7.381,05 €, amb un total de 3 liquidacions (des de la número 198 fins la número
200/2015).
2.4. Efectuar el pagament no pressupostari a BASE -Gestió d'Ingressos Locals de l'import
de 184,84 € corresponents a la taxa d'escombraries any 2015 de l'immoble situat al
carrer Martínez de la Rosa núm. 1.
3. Béns
3.1. Concedir la llicència de gual permanent número 139, a l'immoble del carrer Sant Ruf,
36, de 4ml, donat d'amplada de la porta d'accés al magatzem.
3.2. Autoritzar la col·locació de les senyeres al c. Major, Villòria i places amb motiu del la
Diada de Sant Miquel (Patró de la Raval Nova) els dies 26 i 27 de setembre.
3.3. Autoritzar, l'ús de la via pública davant de l'immoble del carrer Lliri, 11, per muntar
una bastida amb motiu de pintar la façana d'aquest immoble.
3.4. Concedir, llicència de gual núm. 478, permanent de 4 ml. al C. Unió 15.
3.5. Concedir,el canvi de placa de gual amb llicència núm. 49 ubicada al C. Isabel II, 11.
3.6. Concedir la transmissió de titularitat dels drets funeraris del nínxol número 90 de la
sèrie 4ª a favor de l'Ajuntament de Roquetes.
4. Llicències d'activitat
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4.1. Atorgar la llicència ambiental per a l’activitat de taller de xapa i pintura, que
s’ubicarà a la parcel·la número 14 del polígon industrial La Ravaleta.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda,
6. Obres Públiques i Serveis
6.1. Concedir a GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG, S.A. llicència urbanística núm. 20/15S per dur a terme les obres "Obertura de rasa en vorera i calçada de 68*0,4 m. per
connexió d'1 ramal per subministrament a nous abonats", a l'adreça C/ Sant Mateu, 40,
amb les condicions fixades per l'arquitecte tècnic municipal.
6.2. Concedir a Comunidad de Propietarios calle Horta, 2 llicència urbanística núm.
22/15-S per dur a terme les obres "Execució de línia elèctrica subterrània de mitja tensió
i connexió a centre de transformació de nova construcció", a l'adreça C/ Horta, 2, amb
les condicions fixades per l'arquitecte tècnic municipal.
7. Urbanisme
7.1. Concedir, a Antias SL , llicència urbanística per realitzar les obres consistents en
Tancament de la finca. Façana carretera 41 ml més 50ml amb muret i tela.
Reconstrucció d'arqueta i canonada de connexió. Reparació i recol·locació porta d'accés
de ferro. Arrebossat parcial de façana., pavimentació de la rampa exterior i reparació de
sostre amb peces ondulades., essent el domicili de l'obra Polígon 50 parcel·la 4, amb un
pressupost de 4.800,00 € € (Exp. 68/2015).
8. Contractació
8.1. Aprovar el pressupost en les partides detallades en l'informe del tècnic municipal,
per import de 1.752,98 (IVA no inclòs), 2.121,11 euros (21% IVA inclòs) referent als
treballs d'adequar la instal·lació d'aigua calenta sanitària del pavelló poliesportiu
municipal, i autoritzar i disposar la despesa.
8.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil ECA, ENTITAT COL·LABORADORA
DE L'ADMINISTRACIÓ, SLU., per import de 170,22 € (21% IVA i taxa Generalitat inclosos),
per a la inspecció de la instal·lació de baixa tensió de les dependències de la Policia Local
de Roquetes i l'emissió del corresponent certificat, i autoritzar i disposar la despesa.
9. Festes
9.1. Atorgar, a la senyora Francisca Mulet Marqués, com organitzadora responsable dels
actes que comporten despesa econòmica de la festa de Sant Miquel de la Raval Noval,
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una subvenció de caràcter excepcional per import de 2.200 €, per l'organització dels
actes amb motiu de la celebració de les Festes de Sant Miquel els propers dies 26 i 27 de
setembre , d'acord amb les condicions exposades als antecedents, i autoritzar i disposar
la despesa i reconèixer la obligació.
10. Dinamització econòmica
10.1. Suport al Consell Comarcal del Baix Ebre al programa d'experiència professional
per a l'ocupació juvenil a Catalunya "joves per l'ocupació" del SOC
Donar recolzament en aquest projecte signant la carta de suport que ens trameten, atès
que compartim l'objectiu del projecte amb la institució que representem.
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