EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA NÚM. 31/2017 DE 29
D'AGOST
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 30/2017, de data 22 d'agost.
2. Hisenda
2.1. Aprovar les liquidacions de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local que han de satisfer les empreses corresponent al 2n trimestre
2017.
2.2. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per imports de 31,80€,
corresponent a les factures en concepte de despeses per la realització dels tallers al
centre obert Xirinxina.
2.3. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 320€ en
concepte de sortida dels Gegants de Roquetes a la inauguració del nou CAP de
Roquetes de data 21 de juliol de 2017.
2.4. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
4.633,47 €, corresponents a factures incloses a la relació.
Reconèixer les obligacions per import de 31.030,36 €, corresponents a factures incloses
a la relació.
3. Llicències d'activitat
3.1.Es dóna compte de la baixa de les activitats següents:
- Banc Popular. Oficina d'activitat bancària al carrer Major, 20.
- Mercedes Sangres Llusià. Activitat de perruqueria al carrer Gaia, 31.
3.2. Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 16 de maig de 2017 , exerceix
l’activitat d'explotació ramadera equina amb caràcter extensiu, amb finalitat d'oci i
sense finalitat comercial, amb amb 6 equins, (3 cavalls i 3 ponis), al polígon 38 parcel·la
294, partida Terrapico amb referència cadastral 43135A013800294-43135A03800295,
d’aquest municipi.
3.3. Donar-se per assabentat que, Centre d'Ambulàncies Baix Ebre va comunicar, en
data 4 de juliol de 2017, número de registre d’entrada 3485, l’inici de l’activitat de
garatge amb trasters al carrer Pare Romanyà, 9 d'aquesta població. Annex III Codi 12.46.
3.4. Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 30 de maig de 2017, exerceix
l’activitat d'habitatge d'ús turística al polígon 51 parcel.les 67- Camí Séquia-Codonyers
amb referència cadastral 43135A051000670001QH, d’aquest municipi.
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Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats. Expedient 487/2017.
Codi HUTTE-003232 DC39.
3.5. Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 5 de maig de 2017,exerceix
l’activitat d'explotació ramadera equina amb caràcter extensiu, amb finalitat d'oci i
sense finalitat comercial, amb amb 5 equins, , al polígon 35 parcel·la 32, partida Lligallo
Molins amb referència cadastral 43135A03500032, d’aquest municipi.
3.6. Donar-se per assabentat a Productos Tarragona 2000 SL de la comunicació de la
modificació no substancial de l'activitat de venda de pintures al detall i a l'engròs i
magatzem al polígon industrial la Ravaleta parcel.la 1.5 d'aquesta població.
3.7. Donar-se per assabentat de la comunicació d'inici d'activitat realitzada per
Alimentacion Marhaba SCP , en data 10 d'abril de 2017, número de registre d’entrada
1946 de l'inici de l'activitat de comerç al detall de productes d'alimentació a l'Av. Port de
Caro, 8 baixos amb referència cadastral 9718104BF8291H0003KT, d’aquest municipi.
4. Qualitat de Vida
4.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
4.2. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
4.3. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
4.4. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5. Contractació
5.1. Aprovar el pressupost presentat pel senyor Javier Fabregues Garcia, per import de
284,35 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de reparar amb formigó un sot al punt del
camí del Terrapico que creua el canal Xerta-Sénia.
5.2. Aprovar el pressupost presentat pel senyor José Ramón Mestres Adell, per import
de 377,52 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de reparació de la fusteria de les
instal·lacions del camp de futbol i la piscina municipal, a la zona esportiva.
5.3. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Etra Bonal SA, per import de
2.939,09 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de reparació de la instal·lació elèctrica del
camp de futbol de terra i de la piscina municipal, a la zona esportiva.
6. Obres Públiques i Serveis
6.1. Concedir llicència urbanística per a les obres consistents en "Obertura de rasa de
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2*0,4 m en calçada, per realització d'escomesa d'aigua.", essent l'emplaçament de l'obra
C/ Mateo Llasat, 11, amb un pressupost de 516,65 € (exp. 17/17-S), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers .
7. Subvencions
7.1. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, per procediment de
concurrència competitiva, adreçades al foment de la participació en activitats a la ciutat
i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de l'esport, any 2017, amb el contingut
que figura com annex A del present acord.
7.2. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, per procediment de
concurrència competitiva, adreçades al foment de la participació en activitats a la ciutat
i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de l'ensenyament, any 2017, amb el
contingut que figura com annex A del present acord.
7.3. Aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions, per procediment de
concurrència competitiva, adreçades al foment de la participació en activitats a la ciutat
i de projecció i promoció a l'exterior en l'àmbit de la cultura, any 2017, amb el contingut
que figura com annex A del present acord.
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