RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16/01/2018
1. Llicències d’activitat
1.1. En data 8 de gener de 2018 ha presentant comunicació de la baixa d'activitat amb la
declaració de baixa a efectes del 31 de desembre de 2017, de taller de rectificats que
desenvolupa al carrer Cid, 14 d'aquesta població.
1.2. En data 5 de gener de 2018, la baixa de l'activitat de oficina publicitària al carrer
Isabel II, 11 baixos A d'aquesta població en efectes del 31 de desembre de 2017.
1.3. Mobles Magèstic SL, comunica en data 15 de desembre de 2017 la baixa de
l'activitat de venda de mobles de cuina del c. Almogàvers, 4, per trasllat al municipi de
Tortosa en efectes del 31 de maig de 2016. En l'actualitat és un local sense activitat.
1.4. Canvi de titularitat de l’activitat de "Venda de queviures i locutori" amb núm
d'expedient de llicència d'activitat 182/20015, situat a l'Av. Port de Caro, 25 baixos , que
constava a nom del senyor Gnaqui Hasnaoui, passant a figurar a nom del senyor Khamys
Ayady Rkiz amb NIF X4943457K, amb efectes de data 8 de gener de 2018.
2. Llicències urbanístiques
2.1. Llicència de primera ocupació consistents en la redistribució dels 2 habitatges
existents al carrer La Séquia, 22, en planta primera i segona, d'acord amb la
documentació presentada.
2.2. Concedir al Parc Natural dels Ports la devolució de la fiança dipositada per import
de 150,00€ en concepte de gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número
131/2017 consistent en distribució interior d'edificació existent al polígon 2 parcel.la 4
Cova Avellanes.
2.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en substitució
de banyera per plat de dutxa, essent el domicili de l'obra c. Escorial, 2 4rt B, amb un
pressupost de 980 (Exp. G-2055/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici a
tercers.
2.4. Aprovar el projecte executiu presentat per l'empresa Rusticas Faiges SL per
executar les obres d'adequació o de les noves instal.lacions d'almassera d'oli d'oliva al
carrer Observatori, 10 d'aquesta població . S'haurà de tenir en compte durant la seva
execució les condicions derivades dels pronunciaments d'organismes en la tramitació
del projecte i que consten a la llicència d'obres, expedient 55/2017.
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2.5. 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. Churruca, 8, amb un pressupost
de 1.150,00 €(Exp. G-12/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3. Béns
3.1. Autoritzar a la Comunitat de propietaris Pou de Pandorga a utilitzar una sala del
casal Hort de Cruells, per realitzar una reunió el 20/01/2018 de les 10h. a les 13h.
3.2. Autoritzar la utilització del pavelló municipal a la senyora Pepita Bosch Sabaté, en
representació de la Lliga contra el Càncer Comarques Tarragona i Terres de l'Ebre, per a
realitzar el sopar solidari el 13 d'abril de 2018.
Segon.- Concedir la cessió del material que es detalla a continuació:
- Taules i cadires per a 300 persones
- Aparell de megafonia
3.3. Concedir llicència de gual núm. 647, a mitja jornada de 3 ml. de les 9 a les 21 hores,
al carrer Mossèn Samuel 10, així com una zona anàloga, salvant el dret de propietat i
sens perjudici a tercers.
3.4. Autoritzar ocupar la via pública al carrer Pare Rodés 2, cantonada amb c. Mas a
partir de la segona quinzena de gener, per realitzar l'obra major segons llicència
municipal exp. 111/2016, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
3.5. Concedir la cessió dels drets funeraris del nínxol número 241 de la sèrie 13a de la
1a andanada del cementiri municipal .
3.6. Concedir llicència de gual núm. 212, ubicada al c. Pare Romanyà 14, permanent de 4
ml., atès els fonaments de la part expositiva, salvant el dret de propietat i sens perjudici
a tercers.
3.7. Aprovar la liquidació de la reserva d'espai de la via pública per a càrrega i descàrrega
o per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament, corresponent a l'any 2017, i
que ascendeix a l'import total de 930,88 €.
3.8. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent a l'any 2017, i que
ascendeix a l'import total de 398,90 €.
4. Qualitat de Vida
4.1. Concedir una targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
5. Cultura
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Es dóna compte a la Junta de Govern Local de l'escrit tramès per l'Associació de Jubilats
i Pensionistes de Roquetes, amb registre d'entrada número 90 de data 8 de gener,
informant a l'Ajuntament de Roquetes sobre l'Agenda de Festes 2018, on relacionen les
activitats que duran a terme durant el 2018.
6. Urbanisme
6.1. Aprovar inicialment la memòria per "Substitució de luminàries Av. Diputació.
Instal.lació reductors de Fluxe Pilans", redactada per l’arquitecte tècnic municipal i amb
un pressupost d’execució de 37.917,68€ (Pressupost 31.336,91€ més 6.580,75€ d'
IVA)
6.2. Aprovar inicialment el projecte d’obres "Reforma de la Plaça Pare Cirera i
accessibilitat de la zona Casal", redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un
pressupost d’execució de 84.439,00€ (Pressupost 69.784,30€ més 14.654,700€ d' IVA)
6.3. Aprovar inicialment el projecte d’obres Construcció de Rocodrom", redactat per
l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució de 29.995,90€ (Pressupost
24.790,00€ més 5.205,90€ d' IVA).
6.4. Aprovar inicialment el projecte d’obres "Pavimentació d'un tram del camí de
Pandorga", redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució
material de 128.994,095€ (Pressupost 106.606,69€ més 22.387,40€ d' IVA)

Roquetes, 16 de febrer de 2018
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