EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 9/2017, DE 7 DE MARÇ
1. Aprovar esborrany acta anterior de data 28/02/2017
Per disposar tots els membres de la Junta de Govern Local d'una còpia de l'esborrany de
l'acta de la sessió núm. 8/2017, de data 28 de febrer, s’omet la seva lectura i s’aprova
per unanimitat dels membres que legalment la componen.
2. Correspondència
2.1. Escrit del Departament de Justícia
El Departament de Justícia comunica que ha posat en marxa un projecte de millora de la
informàtica judicial, mitjançant la transformació de l'entorn de treball amb la substitució
dels equips d'impressió i dels ordinadors dels òrgans judicials. Aquesta actuació respon
a criteris de racionalització i estandardització per tal d'aconseguir eficiències en aquest
àmbit.
Aquesta transformació afecta al Jutjat de Pau d'aquest municipi i s'està implementat o
es farà properament, d'acord amb la programació acordada amb l'empresa instal·ladora
i el jutjat de pau.
Les persones afectades per aquest canvi ja han estat notificades a través del correu
electrònic. Conjuntament amb el nou equipament es fa una sessió informativa "in situ"
sobre els aspectes més rellevants del nou maquinari que s'instal·larà el qual, de ben
segur, reportarà beneficis a tots els operadors afectats i repercutirà positivament
donant una millor resposta i atenció a la ciutadania d'aquest municipi.
La substitució del maquinari no comporta cap cost per a l'ajuntament, llevat del
proveïment dels consumibles de les impressores que, d'acord amb la normativa vigent,
correspon a cadascun dels ajuntaments.
2.2. Escrit de BASE Gestió d'Ingressos
BASE Gestió d'Ingressos, adjunta informe jurídic sobre la data d'efectes dels
procediments simplificats de valoració cadastral i la seva repercussió en l'impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
L'ajuntament de Roquetes veurà que els immobles afectats per aquest procediment
simplificat de valoració tindran efectes a partir del dia 01/01/2016, ja que va comunicar
a la Direcció General del Cadastre quines eren les finques afectades dintre de l'exercici
2016.
Les connotacions d'aquests efectes aplicats a l'impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana suposa que, transmissions que es van realitzar amb
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anterioritat a l'1 de gener de 2016 tributarien per tenir encara la classificació urbanística
de sòl urbà, mentre que les transmissions realitzades amb posterioritat a aquesta data,
hem de considerar que estaran exemptes per la condició de sòl rústic que adquireix
l'immoble, i en aplicació de l'article 104.2 del Text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat el RDL 2/2004, de 5 de març, que determina que no estan
subjectes a aquest tribut els increments de sòl que tinguin els immobles de naturalesa
rústica.
3. Hisenda
3.1. Aprovar la relació número 01/2017, de liquidacions de l'Impost sobre
l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Aprovar la relació número 01/2017, de liquidacions de l'Impost sobre l'increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), que ascendeix a l'import total de
15.218,70 €, amb un total de 23 liquidacions (des de la número 01/2017 fins la número
23/2017).
3.2. Anul·lació rebut any 2015, taxa d'escombraries c. Villòria, 14
Anul·lar el rebut de la Taxa d'escombraries, any 2015, relatiu a l'adreça tributària del
carrer Villòria, 14, clau de cobrament 43-135-560-2015-01-10000913. Emetre un altre
rebut, pel mateix concepte i import, a nom del titular correcte.
3.3. Anul·lació rebuts taxa d'escombraries i baixa padró, c. Pare Rodés, 4 1r 2n
Concedir l'exempció del pagament de la Taxa d'escombraries, dels immobles ubicats al
carrer Pare Rodés, 4, 1r i 2n pis, a partir del padró de l'exercici 2017, atès l'informe de
l'arquitecte tècnic municipal, que posa de manifest que cap dels dos habitatges reuneix
les condicions mínimes d'habitabilitat.
3.4. Aprovar la relació de factures núm. 4/2017
Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de 12.487,77 €,
corresponents a factures incloses en la relació núm. 4/2017. Reconèixer les obligacions
per import de 4742,87 €, i ordenar el pagament.
3.5. Execució de garantia
Aprovar la despesa de retirada del formigó de protecció de la rasa del carrer Horta, en
299,38 euros, d'acord amb l'informe emès pel tècnic municipal. Executar l'import de
299,38€ de la garantia de 300,00€ dipositada per la correcta reposició de serveis públics
afectats per llicència d'obres núm.16/10-S, per fer front a la despesa que ha tingut
l'Ajuntament de Roquetes per retirar el formigó de protecció de la rasa del carrer Horta.
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3.6. Aprovar compte justificatiu
Aprovar el compte justificatiu, per atendre el pagament de les despeses per passar
inspecció d'ITEUVE dels vehicles de la brigada matrícules T-7819-AD, 8892BKL i T-3531AY.
4. Obres Públiques i Serveis
4.1. Renúncia de Gas Natural Catalunya, SDG, S.A. per l'obra del c. Sant Joan, 23
Acceptar la renúncia de Gas Natural Catalunya, SDG S.A. per realitzar obertura de cata
de 2x0,4 m. per subministrar gas a nous abonats al carrer Sant Joan, 23.
5. Llicències d'activitat
5.1. Canvi de titularitat de l’activitat BAR-restaurant Susana, situat al carrer Sagrat
Cor, 84, baixos
Inscriure al Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat BARrestaurant Susana situat al carrer Sagrat Cor, 84, baixos amb el núm d'expedient de
llicència d'activitat 339 amb efectes de data 1 de març de 2017, per la qual cosa, un cop
produïda la transmissió, el nou titular assumeix les responsabilitats i les obligacions del
titular antic.
5.2. Comunicació prèvia de l'inici d'activitat apícola
Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de l'inici d'activitat apícola amb
l'assentament de 30 arnes d’abelles amb la sol.licitud de marca oficial al DARP, a la
finca situada al polígon16 parcel.les 19 de la partida Cardenes d'aquesta població .
6. Llicències urbanístiques
6.1. Desistiment per realitzar obres consistents en una tanca al c. Observatori, 7.
Expedient : 90/2016
Acceptar el desistiment per realitzar obres consistents en una tanca al carrer
observatori, 7. Expedient : 90/2016.
6.2. Concessió llicència urbanística Expt. 5/2017
Donar-se per assabentat de les obres consistents en canviar banyera per plat de dutxa i
alicatar paret, essent el domicili de l'obra c. Pare Cardus, 4, amb un pressupost de
1.000,00 € (Exp. 5/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers,.
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7. Béns
7.1. Sol·licitud per col·locar una làpida al nínxol número 83 de la sèrie 13a
Autoritzar, col·locar una làpida al nínxol número 83
municipal.

de la sèrie 13a del cementiri

7.2. Sol·licitud per col·locar una làpida als nínxols número 208, 209 i 210 de la sèrie
13a
Autoritzar, col·locar una làpida als nínxols número 208, 209 i 210 de la sèrie 13a del
cementiri municipal.
7.3 Ocupació de la via pública mes de febrer de 2017
Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de febrer de
2017, i que ascendeix a l'import total de 274,30€.
7.4. Sol·licitud d'utilització de la sala polivalent de la Biblioteca
Autoritzar la utilització de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà , a
l'Associació Guies de Natura de les Terres de l'Ebre, el dia 13 de març de 2017 a les
18:30h, per realitzar una junta directiva.
8. Qualitat de Vida
8.1. Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
8.2. Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
8.3. Sol·licitud de targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
8.4.Transport públic subvencionat Tortosa-Roquetes-Jesús
Aprovar la bonificació del 50% del transport públic subvencionat de la línia de TortosaJesús-Roquetes. Aprovar la bonificació del 30% del transport públic subvencionat de la
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línia de Tortosa-Jesús-Roquetes, i denegar el transport públic subvencionat de la línia
de Tortosa-Jesús-Roquetes- per no reunir les condicions exigides en la convocatòria a
unes persones.
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