EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 17/2017, DE 9 DE
MAIG
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior núm. 16/2017, de data 2 de maig de
2017
2. Hisenda
2.1. Donar de baixa els rebuts de la Taxa d'escombraries que es relacionen a continuació
per no correspondre, atès l'informe del sergent acctal., de la Policia Local de Roquetes,
mitjançant el qual es posa de manifest que la llicència d'activitat esmentada no consta
en vigor des de fa molt de temps.
2.2. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
19.883,67 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 09/2017, per import
total de 24.627,68 €.
2.3. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa EDP Comercializadora SAU, pel concepte de gas i per import de 2,13 euros.
2.4. Aprovar la liquidació corresponent al mes de març de 2017 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 96,98 €.
2.5. Aprovar la liquidació corresponent al mes de març de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Iberdrola Comercialización de Último Recurso, SAU per import de 2,91 €.
2.6. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa VIESGO ENERGIA SL pel concepte d'electricitat i per import de 41,79 euros.
2.7. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa VIESGO ENERGIA SL pel concepte de gas i per import de 2,68 euros.
2.8. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Endesa Energía XXI, SLU, per un import de 2.172,74 euros.
2.9. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
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l'empresa Endesa Energía SAU, per un import de 5.475,02 euros.
2.10. Aprovar la liquidació corresponent al 1r trimestre de 2017 de la taxa per la
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local que ha de satisfer
l'empresa Endesa Distribución Eléctrica, SL, per un import de 9.848,80 euros.
2.11. Escrit del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública en el que comunica la distribució de
les quotes provincials de l'impost sobre activitats econòmiques, segon procès de 2016,
període 01-06-2016 a 30-11-2016.
2.12. Aprovar el compte justificatiu, presentat per la senyora M. Auxiliadora Martínez
López .
3. Llicències d'activitat
3.1. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat bar
Folk situat al carrer Major, 53, llicència d'activitat amb efectes de data 19 d'abril de
2017, per la qual cosa, un cop produïda la transmissió, el nou titular assumeix les
responsabilitats i les obligacions del titular antic.
3.2. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat
BAR-Restaurant "La Tasqueta" situat al carrer Escorial, 4, llicència d'activitat amb
efectes de data 27 d'abril de 2017, per la qual cosa, un cop produïda la transmissió, el
nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
3.3. Prendre coneixement de la comunicació del canvi de titularitat de la (comunicació
prèvia/llicència d'activitat núm. 267/2007) dedicada a BAR-RESTAURANT i situada a
Isaac Peral, 3, amb les mateixes característiques que la (declaració responsable/llicència)
originària, per la qual cosa, un cop produïda la transmissió, el nou titular assumeix les
responsabilitat i les obligacions del titular antic.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Concedir llicència d'obres majors per a la realització de construcció d'edificació
unifamiliar aÏllada amb garatge i tancament de la parcel.la, a la parcel.la situada a la Ctra
del Port, 120. Urb. Pilans, amb referència cadastral 5727603BF8252N0001TS, d'aquesta
localitat, i d'acord amb les determinacions següents:
4.2. Donar- se per assabentat de les obres , consistents en arranjament escala d'accés a
l'edifici. Expedient 36/2017, essent el domicili de l'obra Masia, 1, amb un pressupost de
1.216,00 € (Exp. G-258/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.3. Concedir llicència d'obres , per a la realització de distribució interior d'una casa
forestal existent coneguda com "Casa Cova Avellanes", a l'immoble situat a Polígon 2
parcel.la 4 Cova Avellanes, amb referència cadastral 020040B00BF71G0001LW,
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d'aquesta localitat, i d'acord amb les determinacions següents:
5. Béns
5.1. Autoritzar a la veïna del c. Sant Ruf, 37, la reserva d'espai per l'entrada i sortida del
seu domicili.
5.2. Autoritzar l'ocupació de la via pública durant tot l'any, a la calçada del carrer Masia
1, davant de l'establiment Bar L'Escala, amb 3 taules i cadires sobre tarima.
L'autorització es concedeix per a l'anualitat 2017, salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
5.3. Concedir,el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 5 de la sèrie 6a del
cementiri municipal.
5.4. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes d'abril de
2017, i que ascendeix a l'import total de 182,50€.
5.5. Autoritzar la utilització del saló de plens de l'Ajuntament de Roquetes a la senyora
Raquel Llamas i Moragues, per celebrar una cerimònia matrimonial el 26/05/2017 a les
13h.
5.6. Autoritzar la cessió d'ús del material que es detalla a continuació al CD Roquetenc,
amb motiu de la celebració del VII Torneig solidari que celebraran el 03/06/2017.
5.7. Autoritzar la cessió d'ús de l'equip de megafonia de l'Ajuntament de Roquetes al
CD Roquetenc per realitzar l'acte de presentació de les pubilles el 20/05/2017.
5.8. Concedir, l'expedició del títol del nínxol 64 de la sèrie 5a.
5.9. Renovar la llicència concedida per situar 2 taules i cadires tot l'any, muntades sobre
vorera davant de l'establiment "Bar del Mercat". L’autorització es renova per tot l'any
2017, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers.
6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.2. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Registre animals
7.1. Concedir la llicència per a la tinença d'un gos considerat potencialment perillós,
anomenat MILAN, de raça Pit Bull.
3/4

8. Subvencions
8.1. Sol·licitar a l'Institut Català de les Empreses Culturals una subvenció, per import de
4.365,90 euros, per a la realització del XXIVè Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre, que
tindrà lloc a l'Hort de Cruells, el dia 26 d'agost.
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