EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 21/2016, DE 24 DE MAIG
1.- Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior número 20/2016, de data 17 de maig
de 2016, s’omet la seva lectura i s’aprova per unanimitat dels membres que legalment la
componen.
2. Hisenda
2.1. Donar compte padrons 2016: IBI Urbana, Rústica i IVTM
De conformitat amb el conveni regulador de la delegació de facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament de Roquetes a favor de la
Diputació de Tarragona, quant a la gestió de l'IVTM, de l'IBI d'urbana i de rústica.
2.2. Baixa padró taxa escombraries, immoble plaça Raval Nova, 15
Concedir l'exempció de la Taxa d'escombraries, de l'immoble ubicat a la plaça de la Raval
Nova, 15, atès que no reuneix les condicions mínimes d'habitabilitat.
2.3. Aprovar compte justificatiu
Aprovar el compte justificatiu, per import de 3.510,75€, en concepte de pagament de les
despeses per la compra de taules i banderes "event flag" gota d'aigua per cobrir
diferents necessitats de mobiliari per a l'ajuntament.
2.4. Aprovar despeses
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 32,80 €, dels
membres del tribunal amb motiu de la convocatòria de la plaça de conserge
dependències municipals, durant els dies en què es van realitzar les proves.
2.5. Ordenar el pagament no pressupostari a l'Entitat Urbanística Col·laboradora de
Conservació del Pla Parcial Els Pilans
Ordenar el pagament no pressupostari mitjançant transferència a l'Entitat Urbanística
Col·laboradora de Conservació del Pla Parcial Els Pilans de l'import de 5.350,16 €.
3. Llicències d'activitat
3.1. Canvi de nom Bar-restaurant Triangle, situat a l'Av. Port de Caro, 37 baixos
Donar-se per assabentada del canvi de titularitat de l’activitat de Local de Bar1 / 3
restaurant amb núm d'expedient de llicència d'activitat 110/2003, situat a la Av. Port de
Caro, 37 baixos.
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4. Llicències urbanístiques
4.1. Concessió llicència urbanística expte. 41/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en col.locació de 80 m2 de parquet i
pinta, essent el domicili de l'obra Av. Port de Caro, 37 bx, amb un pressupost de
3.000,00 € (Exp. 41/2016).
4.2. Concessió llicència urbanística expte. 19/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en col.locació porta corredera a
bany i substituir finestres d'alumini per PVC, essent el domicili de l'obra carrer Sant
Pere, 10, amb un pressupost de 1.799,00 € (Exp. 19/2016).
4.3. Concessió llicència urbanística expte. 43/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en arranjament desconxats façana,
essent el domicili de l'obra carrer Balague, 44, amb un pressupost de 1.000,00 € (Exp.
43/2016).
4.4. Concessió llicència urbanística expte. 42/2016
Donar-se per assabentada de les obres consistents en tancament de la finca amb muret
de formigó i tela metal.lica 49 ml, essent el domicili de l'obra Polígon 26 parcel.la 213
Parellades, amb un pressupost de 1.473,00 € (Exp. 42/2016).
4.5. Concessió llicència urbanística expte. 96/2016
Concedir, llicència urbanística per realitzar les obres consistents en construcció nau per
ampliació explotació ramadera, essent el domicili de l'obra Polígon 30 Parcel.la 39
Partida Pandorga, amb un pressupost de 365.783,04 € (Exp. 96/2015).
5. Béns
5.1. Jornada lúdica esportiva organitzada per l'AMPA M. Marcel·lí Domingo, el dia
04/06/2016
Autoritzar, a l'AMPA Mestre Marcel·lí Domingo la cessió del material sol·licitat ( 100
cadires, 18 taules i 36 cavallets), així com la col·laboració de la conserge del centre, el dia
4 de juny de 2016 amb motiu de la Jornada lúdica esportiva.
5.2. Transmissió drets funeraris nínxol número 146 sèrie 2a
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 146 de la sèrie 2a del
cementiri municipal.
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5.3. Col·laboració de la Policia Local en la festivitat de Corpus el dia 29/05/2016
Concedir a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, la col·laboració de la Policia Local per
als actes previstos amb motiu de la festivitat de Corpus el dia 29 de maig, i prohibint
l'estacionament i tallant el trànsit pels carrers on passa la processó.
5.4. Autoritzar l'Institut Roquetes l'ús del pavelló municipal
Autoritzar a l'Institut Roquetes l'ús del pavelló municipal, amb motiu de la festa de final
de curs el proper 17 de juny de 2016.
5.5. Autorització CasaL de la Raval de Cristo
Autoritzar als Usuaris de la Caramella SCCL a utilitzar el Casal de la Raval de Cristo el dia
15 de juny a les 19:30h, per tal de celebrar la junta general anual.
5.6. Autorització al Club de Futbol Jesús Catalonia
Autoritzar, al Club de Futbol Jesús Catalonia, la cessió de 2 porteries de futbol 7, per al
campionat de porters que realitzaran el dia 9 de juliol de 2016.
6. Altres
6.1. Concedir a URPROVEN Serveis tècnics cadastrals, informació municipal
Concedir a URPROVEN Serveis tècnics cadastrals, la informació municipal corresponent,
i que tot seguit es detatalla:
1. Relació de llicències concedides de primera ocupació i activitat.
2. Relació de llicències concedides d'obres majors.
3. Relació de llicències concedides de rehabilitació d'edificis.
4. Relació de llicències de reforma.
5. Qualsevol altra informació que consideri oportuna.

3/3

