EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 37/2016, DE 18
D'OCTUBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 37/2016, de data 11 d'octubre.
2. Hisenda
2.1. Aprovar la liquidació corresponent al mes de setembre 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 132,11 euros.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentada de les obres consistents en arranjament teulada i
instal·lacions, essent el domicili de l'obra al carrer Balague, 4 , amb un pressupost de
3.973,00 € (Exp. 82/2016),i aprovar la liquidació provisional per import de 197,06 €.
3.2. Donar l'assabentat de la comunicació per tal de realitzar obres consistents en fer
un cuarto aseo i rampa , essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 28-Masia, 1 bx,
amb un pressupost de 2.465,00 € (Exp. 79/2016), i aprovar la liquidació provisional per
import de 66,43 €.
4. Llicències d'activitat.
4.1. Autoritzar a la productora GR films a la realització del rodatge d'un curtmetratge
POLS al carrer d'Ansedó, els dies 22 i 23 d'octubre de 2016 entres les 16:00 i les 21:00
hores, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers. Les restriccions al pas
hauran de ser intermitents i s'haurà de senyalitzar a l'inici del camí des del carrer Sagrat
Cor – Cami Creu decantada i des del camí Sant Francesc. Hauran de disposar d'una
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys que es puguin
ocasionar al llarg de la gravació.
4.2. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat
Bar-restaurant situat al carrer Masia, 1 baixos, amb el núm d'expedient de llicència
d'activitat 67/2002, amb efectes de data 7 d'octubre de 2016, per la qual cosa, un cop
produïda la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del
titular antic.
5. Béns
5.1. Denegar, al Gremi Lúdic Despertaferro , la cessió de l'espai de la sala polivalent de
la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà per al dia 23/10/2016, atès que aquest espai no
està disponible.
5.2. Autoritzar, la cessió de tres carpes , per al rodatge cinematogràfic del curtmetratge
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"Pols" que tindrà lloc els propers dies 21, 22 i 23 d'octubre.
5.3. Autoritzar, a l'Associació de Veïns del Port – Mont Caro, la utilització de la sala
polivalent de la biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà així com la cessió de cent cadires,
per realitzar l'Assemblea General Extraordinària de Socis el proper dia 28 /10/2016.
5.4. Autoritzar la cessió del material que es detalla a continuació, a l'AV La Ravaleta,
amb motiu de la celebració de la castanyada el dia 31/10/2016.
5.5. Autoritzar la transmissió de la llicència de les taules i cadires de l'activitat de bar del
carrer Masia 1, no constant cap modificació al respecte.
5.6. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de
setembre de 2016, i que ascendeix a l'import total de 249,50€.
6. Subvencions
6.1. Donar compte de la resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural de
19 de setembre de 2016, per la qual es concedeix a l'Ajuntament de Roquetes una
subvenció, per import de 26.938,10 euros, corresponent a la convocatòria dels ajuts
destinats a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).
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