EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 47/2017 DE 19 DE
DESEMBRE
1.1. Lectura i aprovació acta anterior
1.1. Aprovar acta anterior, núm. 46/2017, de data 12 de desembre de 2017.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2017.
2.2. Aprovar la relació número 06/2017, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
20.853,51 €, amb un total de 67 liquidacions (des de la número 107/2017 fins la número
173/2017).
2.3. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import
d'11.507,93 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 28/2017.
2.4. Aprovar les liquidacions de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local que han de satisfer les empreses i pels imports relacionats
2.5. Aprovar el compte justificatiu, per import de 348,92€, per atendre el pagament de
les despeses per adquirir material per al pavelló poliesportiu.
2.6. Aprovar la liquidació corresponent a l’any 2017 per la utilització de la sala
d'especejament que es detalla a continuació:

Entitat
Societat de
Roquetenca

Import
caçadors

La

Perdiu

240 €

Caçadors Locals de Roquetes

240 €

Societat de caçadors de Tortosa

240 €

Total

960 €

2.7. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 13,05 €, a
favor del Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa per realitzar el tall de carrers de
Roquetes el proper dia 5 de gener de 2018 (Expedient 94/01784713-7).
3. Llicències d’activitat
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3.1. Es dóna compte de la baixa d’activitat de perruqueria ubicada a l’Av. Diputació, 22
baixos, presentada per la Sra. Mª Sandra Cid Ramírez, amb efectes 31 de desembre de
2016.
3.2. Es dóna compte de la baixa d’activitat de bar-restaurant ubicat a l’Av. Diputació, 22
baixos, comunicada en data 11 de desembre de 2017, pel Sr. Javier Ferré Fandós en
representació de Lo Lligallo CB, amb efectes 30 de novembre de 2017.
3.3. Aprovar la memòria redactada pels Serveis tècnics municipals respecte a l'activitat
extraordinària de la revetlla popular la nit de Cap d'Any, que es realitzarà al pavelló
poliesportiu municipal el 31 de desembre de 2017.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Atorgar una llicència de parcel·lació urbanística sobre la finca situada a Sant Carles,
13, la qual té les característiques següents: Solar urbà que dóna a dos carrers, al carrer
Sant Carles, 13 i al carrer Sant Joaquin, 12, la seva superfície és de 129,56 m² .
4.2. Concedir llicència d'obres majors per a la realització de Fase 1ª reforma interior de
la Torre Segura, a l'immoble situat al c. Pare Rodes, 13, amb referència cadastral
9218501BF8291G0001XJ, d'aquesta localitat.
4.3. Concedir llicència d'obres majors per a la realització d'habitatge unifamiliar aïllat, al
solar situat al carrer d’Alfàbega, 126, Urb. Pilans amb referència cadastral
5727609BF8252N0001DS, d'aquesta localitat.
4.4. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte de
garantir la gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 101/2016 al
polígon industrial Imssa-Tamsa parcel.la 14 d'aquest terme municipal.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Contractació
6.1. Portar a terme el servei d’assistència lletrada mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista Gabinet d'advocats Faura Sanmartín, Abogados,
S.L. per un import de 3.100 euros i 651 euros d’IVA.
7. Subvencions
7.1.Concedir les subvencions següents:
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Concepte

Aportació feta

FONS CATALA - QUOTA SOCI 2017

750,00 €

MANS UNIDES
UNICEF – QUOTA ANNUAL 2017

Aportació per fer

1.000,00 €
120,00 €

FONS CATALA – PROJECTE 3087
«RESPOSTA D'EMERGÈNCIA ALS EFECTES
DEL TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE
RECONSTRUCCIÓ»

500,00 €

FONS CATALA – PROJECTE 3086
«RESPOSTA D'EMERGÈNCIA ALS EFECTES
DE L'HURACÀ IRMA AL SEU PAS PEL CARIB:
FASE DE RECONSTRUCCIÓ»

500,00 €

JUNTOS PODEMOS SUPERARNOS

500,00 €

PROJECTE FUTBOLNET DE LA FUNDACIÓ
DEL FCB
TOTAL
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5.099,01 €
120,00 €

8.349,01 €
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