EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 43/2016, DE DATA 22 DE
NOVEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 42/2016, de data 15 de novembre de
2016.
2. Hisenda
2.1.Aprovar la liquidació corresponent al mes d'octubre de 2016 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Comercializacion de Último Recurso SA per import de 2,84 euros.
2.2. Aprovar la liquidació corresponent al mes d'octubre 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 129,47 euros.
2.3. - Anul·lar els rebuts que es relacionen a continuació, per no correspondre el seu
pagament:
Clau cobrament
concepte
4313594120160100002028-53 Guarderia rural

subjecte passiu
Citricos compañ SL

Import principal
14,99€

Emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import, a nom del següent subjecte passiu
AGRICOLA GINER HERMANOS SL .
2.4. Aprovar la relació número 14/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
3.027,59€, amb un total de 17 liquidacions (des de la número 182/2016 fins la número
198/2016).
2.5. Concedir, la devolució de 97,36 €, en concepte d'ingressos indeguts relatius a
l'import del segon semestre de l'any 2016, del rebut de la Taxa de gual, de l'adreça
tributària del carrer sant Joan, 24, ates que en data 21 de juny de 2016, es va donar de
baixa la llicència mitjançant acord de la Junta de Govern Local.
2.6. Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, que es relacionen a continuació, per
no correspondre, i emetre uns altres rebuts, pel mateix concepte i import a nom del
titular correcte.
2.7. Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, que es relacionen a continuació, per
no correspondre, emetre uns altres rebuts, pel mateix concepte i import a nom del
titular correcte.
2.8. Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, que es relaciona a continuació, per no
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correspondre, emetre un altre rebut, pel mateix concepte i import a nom del titular
correcte.
2.9. Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, que es relacionen a continuació, per
no correspondre, emetre uns altres rebuts, pel mateix concepte i import a nom del
titular correcte.
2.10. Anul·lar els rebuts de la Taxa de clavegueram, que es relacionen a continuació, per
no correspondre, i emetre uns altres rebuts, pel mateix concepte i import a nom del
titular correcte.
2.11. Aprovar la certificació número 1 i única, per import de 12.931,68 € (IVA inclòs),
referent a l'obra "Construcció pista esportiva Torre d'en Gil", reconèixer l'obligació per
import de 12.931,68 €, corresponent a la factura número 1, de data 2 de novembre de
2016, referent a l'esmentada obra, ordenar el pagament.
2.12. Aprovar la liquidació corresponent a l’any 2016 de la utilització de la sala
d'especejament.
2.13. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
30.592,07 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 18/2016, reconèixer les
obligacions per import de 30.070,12 €, i ordenar el pagament.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentada de les obres, consistents en enderroc edifici existent,
essent el domicili de l'obra Diego Leon, 27, amb un pressupost de 9.568,18 € (Exp.
83/2016).
4. Béns
4.1. Concedir, donar de baixa el gual permanent número 98, ubicat al C. Ulldecona 6b, a
partir del primer semestre de 2017.
4.2. Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 30 de la sèrie 9a del
cementiri municipal a favor seu.
4.3. Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 122 de la sèrie 7a
del cementiri municipal a favor seu.
4.4. Renovar la llicència concedida per situar 3 barrils a la calçada i 4 taules muntades
sobre tarima davant de l’establiment “Bar La Pica”, al carrer Sant Antoni. L'autorització es
renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
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4.5. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de octubre
de 2016, i que ascendeix a l'import total de 411,50€.
4.6. Concedir, donar de baixa el gual permanent número 212, ubicat al C. València 21, a
partir del primer semestre de 2017.
4.7. Autoritzar la col·laboració de la Policia Local de Roquetes per acompanyar amb el
cotxe policial i vetllar per la seguretat i regulació del trànsit, el recorregut previst de la
caminada popular organitzada per l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo per participar en la
Marató de TV3 el dia 18 de desembre a les 10 del matí, amb recorregut des del Pavelló
Poliesportiu fins a l'Hort de Cruells.
4.8. Autoritzar la cessió del material sol·licitat - projector i algun sistema d'altaveusal – al
senyor Joel Grau Pinyol per a passar un vídeo-resum de la 26a trobada BTT Ciutat de
Roquetes en el sopar del soci que celebrarà l'entitat el proper 26 de novembre.
5. Subvencions
5.1. Acceptar la resolució de concessió d'una subvenció per a la realització del projecte
"A Roquetes les continuem volent fetes", corresponent a la convocatòria de
subvencions per projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut per a l'any 2016,essent
l'import concedit d'11.475,00 euros, amb un pressupost del projecte de 116.756,29
euros.
5.2. Acceptar la resolució de concessió d'una subvenció per a la realització de cinc
contractes de treball en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia
Juvenil a Catalunya, essent l'import concedit de 55.000,00 euros.
5.3. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a la foment de
la participació ciutadana en l'activitat política, econòmica, social, cultural, esportiva,
educativa, lúdica, i ambiental al municipi de Roquetes per a l'exercici 2016, amb el text
que figura en l'annex de la present resolució.
5.4. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades al foment de la
participació ciutadana en l'activitat social i millora de la qualitat de vida al municipi de
Roquetes per a l'exercici 2016, amb el text que figura en l'annex de la present resolució.
6. Contractació
6.1. Aprovar el pressupost per import de 49.560,57 € (21% IVA inclòs), per a la
senyalització turística i natural amb codi QR.
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