RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30/01/2018
1. Hisenda
1.1. Autoritzar i disposar i reconèixer l’obligació per import de 20.000 € a favor de
Roquetes Comunicació en concepte de transferència 2018.
2. Llicències urbanístiques
2.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en tancament
de tota la finca i reformar la caseta existent, essent el domicili de l'obra polígon 35
parcel.la 88 partida Pandorga, amb un pressupost de 4.518 € (Exp. G-2045/2017), salvant
el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
2.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar ,

consistents en arranjament de cuina, essent el domicili de l'obra Sant
Tomàs, 3, amb un pressupost de 1.775 € (Exp. G-84/2018), salvant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers.
2.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar la COMUNITAT DE
REGANTS DE ROQUETES, consistents en 2ª Fase de revestiment séquia camí Ansedó,
essent el domicili de l'obra Camí del Mig-Ansedó, amb un pressupost de 13.582,29 €
(Exp. G-47/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
2.4. Prendre coneixement del canvi de titularitat de la llicencia d'obres núm. 54/2017
per a la realització de construcció de nau adossada sense ús específic en el solar situat
en Polígon Industrial La Ravaleta parcel·la 23, d'aquesta localitat, amb referencia
cadastral 9706925BF8290N0001MJ, amb les mateixes característiques amb la llicència
originaria.
2.5. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar la COMUNITAT DE
PROPIETARIS CARRER SAGRAT COR 82, consistents en reparar esquerdes del terrat,
essent el domicili de l'obra Sagrat Cor, 82, amb un pressupost de 1.950 € (Exp. G161/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
2.6. Concedir llicència d'obres majors per a la realització d' enderroc i construcció per
ampliació de l'habitatge Sant Joan 9 i 11, a la finca situada al carrer situat a Sant Joan,
13, amb referència cadastral 9520504BF8292B0001BS, d'aquesta localitat.
3. Llicències d’activitat
3.1. Donar-se per assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de "cria de bestiar oví i
cabrum amb 607 places de diferents aptituds a l'explotació ramadera amb marca oficial
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843_BN ubicada al polígon 20 parcel.la 2, partida Matamoros de Roquetes amb núm
d'expedient de llicència d'activitat 441/2015, que constava a nom del senyor Ramon
Miravalls Garcia, passant a figurar a nom del senyor Abdeslam El Mouden amb NIF
X6134659F, amb efectes de data 3 de gener de 2018.
4. Béns
4.1. Autoritzar el pas, pel tram del nostre terme municipal, a la 9a Edició de la Cursa i
marxa de Panxampla que es celebrarà a Alfara de Carles el proper dia 6 de maig, i
realitzant-se en un tram dintre el nostre terme municipal.
4.2. Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 69 de la

sèrie 1a del cementiri municipal.
4.3. Reforçar amb senyalització horitzontal (cediu el pas), per enaltir la viabilitat
preferent del c. Canal.
4.4. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 43 de la sèrie 13 del cementiri
municipal.
4.5. Autoritzar l'acompanyament, com a una comitiva organitzada, ocupant un carril de
la circulació entre l'Av. Pare Romanyà fins l'Hort de Cruells amb motiu de la petició de
celebració d'una rua de carnestoltes amb les famílies i infants del centre CSF Descobrint
Rialles, el proper dilluns dia 16 de febrer a les 17 hores.
4.6. Autoritzar la cessió de 300 cadires al Club Esportiu Padel Colors, per a la
celebració del V Aniversari del 12 al 18 de febrer de 2018.
4.7. Autoritzar la utilització del gimnàs de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo al Club
d'Escacs Peó Vuit, així com la cessió de 25 taules per celebrar el Campionat de Catalunya
per Edats d'Escacs a les Terres de l'Ebre el dia 17/02/2018.
4.8. Autoritzar la cessió de 12 taules, 24 cavallets i 40 cadires a l'Associació de Dones de
Roquetes per a la celebració del berenar del dijous llarder el proper 08/02/2018.
4.9. Autoritzar l'ocupació de la via pública amb bastida, per arranjar la cornisa de la
façana al C. Balagué 13, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
Roquetes, 30 de gener de 2018
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