RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 13/03/2018
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, núm. 8/2018, de data 6 de març
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 i pels imports relacionats tot
seguit:

Empresa

Període

Import

Negoci

CYE energia SL

Exercici 2017

128,25

Electricitat

Gas natural redes GLP SA

Exercici 2017

5,63

Gas

Gas natural S.U.R. SDG SA

Exercici 2017

19,15

Electricitat

Gas natural S.U.R. SDG SA

Exercici 2017

298,65

Gas

Gas natural Catalunya SDG SA

Exercici 2017

1.910,90

Gas

Gas natural comercializadora SA

Exercici 2017

4.189,30

Electricitat

Gas natural servicios SA

Exercici 2017

1.265,39

Electricitat

Gas natural servicios SA

Exercici 2017

564,62

Gas

Gener 2018

818,47

Electricitat

Gener 2018

3,34

Electricitat

Iberdrola clientes SAU
Iberdrola comercializadora
último recurso SAU

de

2.2. Rectificar l'error material a l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer
de 2018, amb caràcter parcial i pel que fa referència al reconeixement de l'obligació
corresponent a la factura número 170485 de data 8 de febrer de 2018 a nom de Würth
España S.A.
3. Llicències d’activitat
3.1. Inscriure en el Registre Municipal d'Activitats el canvi de titularitat de l’activitat
"D'engreix de pollastres amb una capacitat de 33.824 a l'explotació ramadera amb
marca oficial 634-AU" ubicada al polígon 35 parcel.la 55, partida Barranc dels Molins, de
Roquetes, llicència d'activitat que constava a nom de Purificación Sogues Lluis, passant a
figurar a nom de Susana Obrados Moreno amb el NIF 47820813H amb efectes del dia 22
de gener de 2018, per la qual cosa, un cop produïda la transmissió, el nou titular
assumeix les responsabilitats i les obligacions del titular antic.
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4. Llicències urbanístiques
4.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar en reforma lavabo segons
pressupost, essent el domicili de l'obra c. Nules 10 1r 1r, amb un pressupost de 1.980 €
(Exp. G-457/2018), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en
arranjament de cuina i bany, col.locar parquet i repassar tubs d'aigua i altres, essent el
domicili de l'obra c. Balagué, 15, amb un pressupost de 3.050 € (Exp. G-456/2018),
salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4.3. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en
construcció d'una tanca de 96 ml, essent el domicili de l'obra el Polígon 11 parcel.la 28,
partida Sant Francesc, amb un pressupost de 410,00€ (Exp. G-484/2018), salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.
4.4. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en enderroc
d'envans de la planta baixa i obertura de porta de magatzem, essent el domicili de l'obra
c. Gaia, núm. 43, amb un pressupost de 5073,61€ (Exp. G-300/2018), salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
5. Obres Públiques i Serveis
5.1. Aprovar la devolució a Becsa, SAU de l'aval bancari número 0182000764135 del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per un import de 5.405,22 €, dipositat per garantir
la correcta execució de l'obra "Nou accés a les antigues naus de Lear".
5.2. Aprovar la devolució a Becsa, SAU de l'aval bancari número 0182000764149 del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per un import de 8.476,59 €, dipositat per garantir
la correcta execució de les millores de l’obra " " Millores ofertades a l’obra Nou accés a
les antigues naus de Lear".
6. Béns
6.1. Autoritzar la cessió del material (2 contenidors d'escombraries grans i 6 de petits) al
Club Aeromodelisme RC de l'Ebre amb motiu de la celebració de la Concentració
Europea de Grans Velers que tindrà lloc el 23 de març al 21 d'abril de 2018.
6.2. Renovar la llicència concedida a la mercantil D3 Roquetes, S.L. per situar 6 taules
sobre tarima i amb coberta, i amb 6 taules sobre tarima, a la calçada davant de
l’establiment “Cafeteria Da Vinci”, a l'avinguda del Port de Caro, 25. L'autorització es
renova per tot l’any 2018, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.
6.3. Autoritzarcol·locar una làpida al nínxol número 106 de la sèrie 7a del cementiri
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municipal.
6.4. Renovar la llicència concedida al senyor Suleyman Yalcin, per situar 3 taules i 2
cadires, muntades sobre vorera, sense tarima ni vetllador, contra la façana de l'av. Port
de Caro, 5 davant de l’establiment “Chaudhary Doner Kebab". L’autorització es renova
per tot l’any 2018, amb les mateixes condicions inicials, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.
6.5. Renovar la llicència concedida al senyor Juan Pardo Vinet per situar 4 taules i
cadires davant de l’establiment “Bar La Plaça”, a la calçada del carrer entre el C/ Sagrat
Cor i la Pl. Pare Cirera. L'autorització es renova per tot l’any 2018, amb les mateixes
condicions inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.6. Renovar l'autorització concedida a la senyora Maria Pizarro Muñoz per situar 4
taules i cadires davant de l’establiment “Bar Dayma”, a la vorera de l'avinguda del Port
de Caro, 25. L'autorització es renova per tot l’any 2018, amb les mateixes condicions
inicials, salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6.7. Denegar al veí del C. Cid 1, la possibilitat de posar una nova plaça d'estacionament
per a minusvàlids, havent comprovat les necessitats reals i atenent que és una zona on
l'estacionament no és especialment complicat.
6.8. Concedir llicència de gual núm. 62, ubicada al c. Tirso de Molina 5 bx, permanent de
3 ml., salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers.
6.9. Concedir, llicència de gual permanent núm. 648, de 4 ml. (llum de la porta és de 3,45
mts), al carrer Lleida s/n, salvant el dret de propietat i sens perjudici a tercers, previ
pagament de la taxa corresponent.
7. Registre animals perillosos
7.1. Concedir la llicència per a la tinença d'un gos considerat potencialment perillós,
anomenat BIMBA, de raça Terrier Staffordshire americà.
8.Subvencions
8.1. Sol·licitar a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural una subvenció, per import de
7.500,00 euros, per a la realització del XXVè Tradicionàrius a les Terres de l'Ebre, que
tindrà lloc a l'Hort de Cruells, el dia 25 d'agost.
Roquetes, 13 de març de 2018
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