RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 09/01/2018
1. Llicències urbanístiques
1.1. Concedir llicència d'obres majors per a la realització de distribució de la planta
primera i planta segona i en el canvi de coberta per a fer un terrat pla, a l' Immoble
situat al c. Sant Bertomeu, 20, amb referència cadastral 9324106BF8292C0001SZ,
d'aquesta localitat.
1.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en canviar
banyera per plat de dutxa, essent el domicili de l'obra Plaça Raval Nova, 13, amb un
pressupost de 1.057,20 € (Exp. G-1570/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
1.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en canviar
banyera per plat de dutxa, essent el domicili de l'obra c. Santa Isabel, 6, amb un
pressupost de 1057,20 (Exp. G-1571/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers.
2. Béns
2.1. Concedir canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 92 de la sèrie 7a del
cementiri municipal .
2.2. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 94 de la sèrie 4 del cementiri
municipal.
2.3. Concedir llicència de gual núm. 646, permanent de 4 ml. al carrer Pare Cardús núm.
3, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers, previ pagament de la taxa
corresponent.
2.4. Concedir llicència de gual núm. 259, permanent de 3 ml. al carrer Ortuella núm. 5,
B1, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers, previ pagament de la taxa
corresponent.
2.5. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de
desembre de 2017, i que ascendeix a l'import total de 107,50€.
3. Responsabilitat patrimonial. Reconèixer a Gas Natural SDG, SA, titular dels béns
danyats el dret a rebre una indemnització com a conseqüència dels danys soferts en els
seus béns pel funcionament del Servei de l'Ajuntament de Roquetes, i els danys del qual
han estat els següents: danys a un tub de la canonada de Gas Natural ubicada al carrers
Pare Rodés, cantonada c. Colon, havent estat confirmada la relació de causalitat entre el
funcionament del servei públic i la lesió produïda.
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