EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 30/2017 DE 22 D'AGOST.
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 29/2017, de data 8 d'agost.
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 290,40€, a
favor de la Diputació de Tarragona, en concepte d'assistència lletrada al recurs ordinari
453/2016 interposat per Becsa SAU, resolució 2017-0002106 de data 11 de juliol de
2017.
3. Obres Públiques i Serveis
3.1. Concedir llicència urbanística a Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per a realitzar les
obres consistents en "Estesa de 15 m. de línia aèria 0,6/1 kV des de suport existent en
línia del CT XD164 fins a puntalet a instal·lar pel client en la parc.88 del pol.35", essent
l'emplaçament de l'obra Partida Pandorga, polígon 35, parcel·la 88, amb un pressupost
de 117,64 € (exp. 8/17-S), salvant el dret de propietat i sense perjudici a tercers.
4. Llicències urbanístiques
4.1. Concedir la devolució de les fiances dipositades per import de 691,65€ en concepte
de gestió de runes i per import de 434,00€ per garantir la reposició del serveis urbans,
d'acord amb la llicència urbanística número 33/2017 consistent en la construcció d'una
piscina al carrer Cid, 11.
4.2. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar la COMUNITAT DE
PROPIETARIS TIRSO DE MOLINA, 2- Av. Port de Caro, 37, consistents en reparació de
treballs en façana, essent el domicili de l'obra Tirso Molina, 2 - Av. Port de Caro, 37, amb
un pressupost de 10.750,00€ (Exp. G-876/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
4.3.Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar, consistents en tancament
ramader perimetral de 416 ml, essent el domicili de l'obra polígon 35 parcel.la 30, amb
un pressupost de 825,72 (Exp. G-1111/2017), salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.
4.4. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en instal.lació
d'un sopluig-quadra per cavalls, essent el domicili de l'obra polígon 35 parcel.la 32, amb
un pressupost de 2.725 (Exp. G-1093/2017), salvant el dret de propietat i sense perjudici
a tercers, amb les condicions especificades en l'informe de l'arquitecte que son les
següents:
4.5. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en
rehabilitació d'habitatge existent, essent el domicili de l'obra Major, 20 1r accés carrer
Santa Candia, amb un pressupost de 19.315,09 (Exp. G-547/2017), salvant el dret de
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propietat i sense perjudici a tercers.
4.6. Concedir llicència d'obres majors a la FUNDACIÓ PRIVADA MERCÈ PLA, per a la
realització d'enderroc interior habitatge, a l' immoble situat a Major, 86, amb referència
cadastral 95219C2BF8292A0001TE, d'aquesta localitat.
4.7. Concedir llicència d'obres a Promociones Regoque SL per legalització de reforma de
dues construccions annexes a l'edificació principal pel seu deteriorament així com
adaptar una edificació d'aquestes annexa a Saló de banquets, dins del conjunt edificat
conegut com l'Hort del senyor "Manolo Valls" ubicada al Camí de la Séquia-Codonyers,
10 d'aquesta població, amb un pressupost de 31.489,78 (Exp. 76/2015), salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.
5. Béns
5.1. Concedir la possibilitat de pintar una plaça d'estacionament per a persones
minusvàlides al c. St. Mateu s/n, atès que per a la ubicació de la plaça d'estacionament es
buscarà el lloc més adient, tenint en compte la resta de senyalització actual.

5.2. Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de juliol de
2017, i que ascendeix a l'import total de 216,00€.
5.3. Autoritzar al Trail Roquetes, l´ús del pati dels til·lers, wc's i cuina del Centre Cívic,
per a la realització del KM Vertical el 26 d'agost de 2017.
6. Contractació
6.1. Aprovar el pressupost presentat, per import de 151,25 € (21% IVA inclòs), per als
treballs de reparació de la central d'alarma d'incendis del pavelló cobert.
6.2. Aprovar el pressupost presentat per import de 97,50 euros (21% IVA inclòs), pels
treballs de fixació de peces en el bastidor del contrapès de l'aparell elevador del pavelló
poliesportiu municipal.
6.3. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Ramon Tafalla Seguretat, SLU, amb
CIF B43439223, per import de 217,80 euros (21% IVA inclòs), per la revisió anual del
sistema de seguretat connectat a una central receptora, del Casal de Jubilats, Casal Hort
de Cruells, Jutjat de Pau, Dispensari antic ajuntament, CEIP Raval de Cristo i edifici
Ibèrica.
6.4. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Etra Bonal SA, per import de
159,72 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de substitució del vidre trencat del punt de
llum del carrer pare Rodés, número 3.
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6.5. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Comercialización e Instalaciones
Técnicas y Sistemas Electrónicos, SA, amb CIF A43082056, per import de 516,85 euros
(21% IVA inclòs), pels treballs de manteniment, revisió del sistema d'alarma per intrusió
i del servei de central d'alarmes de les naus de l'antiga LEAR.
6.6. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil LABAQUA, SA, per import de
4.699,72 euros (21% IVA inclòs), pels treballs anuals i les analítiques per al control i la
prevenció de la legionel·la en els magatzems de la brigada municipal, la zona esportiva
(camp de futbol), el pavelló poliesportiu, l'escola metre Marcel·lí Domingo, el Casal Hort
de Cruells, el Casal de la Raval de Cristo i l'escola de la Raval de Cristo.
6.7. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Equipaverd, SL, per import de
2.976,60 euros (21% IVA inclòs), pels treballs de ressembra del camp de futbol de gespa
natural.
6.8. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Equipaverd, SL, per import de
592,90 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de pintura blanca per al camp de
futbol de gespa natural.
7. Registre d'Entitats
7.1. Autoritzar la inscripció de l'Associació La Cadernera del Delta, en el Registre
d’Entitats Locals del municipi de Roquetes amb el número de registre 75.
8. Llicències d'activitat
8.1. Donar-se per assabentat canvi d'orientació de l'explotació avícola passant a
desenvolupar engreix de galls d'indi per a una capacitat de 30.000 places a la partida
Barranc de Lledó polígon 9 parcel.la 51 d’aquest municipi.
9. Altres
9.1. Concedir a SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A.U.,
facilitar els números de NIF, CIF o NIE dels abonats que adjunten en l'annex, per tal que
es pugui donar compliment a les obligacions derivades de la relació jurídica existent, en
virtut de la pòlissa de subministrament, amb els usuaris d'aquest servei. Aquestes dades
seran destinades exclusivament per a la finalitat per a la qual han estat sol·licitades, atès
la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal que Regula la Recollida, Tractament i Cessió de Dades.
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