EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 28/2017 DE 25 DE JULIOL
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 27/2017, de data 18 de juliol.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 25,60 euros, en
concepte de despeses originades pel desplaçament per la reparació de la segadora
helicoïdal de la zona esportiva
2.2. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 47,83 euros,
en concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir a una reunió a la
Diputació de Tarragona.
2.3. Anul·lar el rebut de la Taxa de conservació del cementiri, corresponent al nínxol
numero 170 de la sèrie 2a, i emetre un altre rebut pel mateix concepte i import a l'actual
subjecte passiu.
2.4. Anul·lar els rebuts en concepte de la Taxa de conservació del cementiri municipal i
emetre una nova liquidació a nom de l'actual subjecte passiu.
2.5. Aprovar el compte justificatiu, per import de 136,97€, per atendre el pagament de
les despeses de petit material per a la brigada municipal.
2.6. Aprovar les liquidacions de la taxa per la utilització privativa o aprofitament

especial del domini públic local.
2.7. Aprovar la relació número 04/2017, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
13.510,99€, amb un total de 27 liquidacions (des de la número 52/2017 fins la número
78/2017).
2.8. Aprovar la liquidació de prestació de serveis en matèria de residus corresponent al
mes de juny per import de 34.857,84 euros.
2.9. Donar de baixa el rebut de la taxa de guarderia rural que figura a nom de
l'Ajuntament de Roquetes, amb Clau de cobrament 43-135-941-2017-01-1787, per
import de 327,92€, atès que aquesta taxa grava les finques propietat de l'Ajuntament
de Roquetes.
2.10. Anul·lar el rebut de la Taxa de clavegueram, any 2017, í clau de cobrament 43-135550-2017-01-2747, per un import de 22,00€
2.11. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
15.550,79 €, corresponents a factures incloses a la relació 17/2017.
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2.12. Realitzar el pagament de 6,21 €, a BASE-Gestió d'ingressos, corresponent al rebut
de l'IBI d'urbana, any 2017, de l'immoble del c. Gasol, 20, A, pagat indegudament a
l'Ajuntament de Roquetes.
2.13. Atorgar a la Comissió de Festes de la Raval de Cristo, una subvenció de caràcter
excepcional, per import de 3.300,00 euros amb càrrec a l'aplicació pressupostària
3.334.48900, per l'organització dels actes amb motiu de la celebració de les Festes de la
Raval de Cristo, que tindran lloc del 2 al 7 d'agost del 2017.
3. Llicències urbanístiques
3.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en col.locar
manises als baixos de la façana de l'edifici per evitar humitats, essent el domicili de
l'obra c. Avall, 15, amb un pressupost de 1000 €(Exp. G-877/2017), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
3.2. Donar- se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en repicar i
sanejar paret, essent el domicili de l'obra al c. La Pau, 21, amb un pressupost de 1210 €
(Exp. G-940/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar la COMUNITAT DE
PROPIETARIS " LA MASIA 2", consistents en supressió barreres arquitectòniques a
l'entrada de l'edifici, essent el domicili de l'obra c. Masia, 2, amb un pressupost de 2.250
€ (Exp. G-813/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers, amb les
condicions especificades en l'informe de l'arquitecte que son les següents:
4. Béns
4.1. Denegar al bar El Cau de la Reina, el sol·licitat, atès l'informe emès per la Policia Local,
atès que s'està intentant portar l'activitat del local, fora dels llocs on estan habilitats per
fer-ho, tant a l'interior del local, com de la terrassa en vetllador que ja disposen,
degudament autoritzada, i que de forma permanent ja ocupa la via pública.
4.2. Autoritzar l'ús de la sala de formació del Casal de Joves de les 18 a les 21 hores a
l'Associació Obre't'ebre.
4.3. Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 172 de la sèrie 13a de la
1a andanada del cementiri municipal.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
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5.2. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
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