EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 9/2016, DE DATA 1 DE
MARÇ
1. Hisenda
1.1. Aprovar la relació de factures número 2/2016
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import d'11.875,18 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 2/2016.
1.2. Aprovar la relació número 02/2016, de liquidacions de l'Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Aprovar la relació número 02/2016, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
16.079,82 €, amb un total de 32 liquidacions (des de la número 13/2016 fins la número
44/2016).
1.3. Es dóna compte de l'escrit de la Secretaria General de Coordinació autonòmica i
local, referent a la compensació telefònica, declaració-liquidació 4rt trimestre de
2015.
Es dóna compte de l'escrit de la Secretaria General de Coordinació autonòmica i local,
referent a la compensació telefònica, declaració-liquidació 4rt trimestre de 2015.
Concepte
25% facturació
1,9%participació
Saldos negatius compensacions
Import nét
Saldos negatius pendents

Quantitat
189.822,15 €
3.606,62 €
0,00 €
3.606,62 €
0,00 €

2. Llicències d'activitat
2.1. Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de Barrestaurant Kebab, situat a l'Av. Port de Caro, 5,
Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de Bar-restaurant Kebab
amb núm d'expedient de llicència d'activitat 456/2015, situat a l'Av. Port de Caro, 5,
amb efectes de data 12 de febrer de 2016, per la qual cosa, un cop produïda la
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transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
3. Béns
3.1. Autoritzar la col·locació de taules i cadires al Bar Restaurant Lo Cau de la Reina,
per a l'any 2016
Renovar la llicència concedida per situar 6 taules i cadires, muntades sobre tarima i amb
vetllador, davant de l’establiment “Bar-Restaurant Lo Cau de la Reina”, al carrer Sant
Antoni, 9. L'autorització es renova per tot l’any 2016, amb les mateixes condicions
inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.2. Autoritzar la col·locació d'una làpida al nínxol número 75 de la sèrie 10 ena. del
cementiri
Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 75 de la sèrie 10a del cementiri
municipal.
3.3. Cedir estudiants d'Infermeria de la URV, la utilització de la sala de les xerrades
del Casal de Joves
Cedir, Als estudiants d'Infermeria de la URV, la utilització de la sala de les xerrades del
Casal de Joves el proper dia 10 de març, amb motiu d'una xerrada a realitzar.
3.4. Cedir a l'associació que realitza cooperació educativa amb Nicaragua i
sensibilització a les escoles del nostre territori xarxaeducativasolidaria.org, la
utilització de la sala de les xerrades del Casal de Joves
Cedir, a l'associació que realitza cooperació educativa amb Nicaragua i sensibilització a
les escoles del nostre territori xarxaeducativasolidaria.org, la utilització de la sala de les
xerrades del Casal de Joves amb motiu d'una formació als integrants del grup
d'experiència que viatjarà a Nicaragua aquest estiu, a realitzar el proper dissabte 9
d'abril matí i tarda.
3.5. Autoritzar la col·locació de taules i cadires al Bar Folk, per a l'any 2016
Renovar la llicència concedida per situar 10 taules, a la vorera davant dels establiments
Bar Folk, Natural Bel i Poteta de Cabra. L’autorització es renova per tot l’any 2016, amb
les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.6. Cessió d'espai al Patronat de Festes en motiu de les reunions a les candidates a
pubilles d'enguany
Cedir, al Patronat de Festes de Roquetes, la utilització del Saló de Plens de l'Ajuntament
de Roquetes amb motiu de les reunions que han de realitzar a les candidates a pubilles
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d'enguany , a realitzar els dies 11, 12 i 18 de març a les 20 hores.
3.7. Canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 185 de la sèrie 13a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 185 de la sèrie 13a del
cementiri municipal .
4. Benestar Social
4.1. Concedir targeta d'aparcament
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
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