EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 37/2017, DE 24
D'OCTUBRE
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 36/2017.
2. Hisenda
2.1. Aprovar el compte justificatiu, per import de 348,76 € en concepte de despeses de
correus.
2.2.- Donar de baixa per errada en la titularitat,els rebuts següents:

CLAU DE COBRAMENT
43-135-550-2013-01-0001335
43-135-550-2014-01-0001335
43-135-550-2015-01-0001335
43-135-550-2016-01-0001335
43-135-550-2017-01-0001335

Segon.- Emetre uns altres rebuts pel mateix concepte i import, a nom del titular
correcte pels exercicis no prescrits
2.3. Donar de baixa per errada en la titularitat, el rebut següents:
CLAU DE COBRAMENT
43-135-550-2016-01-0001640

2.4. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
6.531,45 €, corresponents a factures incloses en l'esmentada relació.
Segon.- Reconèixer les obligacions per import de 32.262,78 €, corresponents a factures
incloses en l'esmentada relació.
Tercer.- Ordenar el pagament.
2.5. Concedir a Equipaverd S.L, amb CIF B55682777, la cessió dels drets de cobrament
de les dues factures detallades anteriorment a favor de l’entitat financera Banco Mare
Nostrum S.A., oficina 3090, al número de compte bancari ES48 0487 0920 91
2000000013.
3. Llicències urbanístiques
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3.1. Donar-se per assabentat de la llicència de primera ocupació per les obres de
habitatge unifamiliar aïllat a carrer de l’Alfàbega, 133 de la Urbanització Els Pilans i la
devolució de la fiança dipositada a l'empar de la llicència urbanística 121/2015 i 21/2017.
3.2. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 328,35€ en concepte de
gestió de runes, d'acord amb la llicència urbanística número 100/2015 consistent en
obres d'ampliació de vestuaris al polígon Industrial Pla de l'Estació.
3.3. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de de 150,00€ en concepte
de garantir la gestió de runes i la fiança de 434,00€ per garantir la reposició dels serveis
urbans afectats, d'acord amb la llicència urbanística número 42/2017.
3.4. Donar-se per assabentat de la comunicació de primera ocupació de l'habitatge
situat al carrer Major, 115, per les obres realitzades a l'empar de la llicència urbanística
número 17/2016 consistent en obres de reforma per habitatge.
4. Béns
4.1. Autoritzar a la Penya Taurina de Roquetes, a utilitzar la sala polivalent de la
Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà per realitzar la junta general el dia 03/11/2017, a
les 21h.
4.2. Autoritzar al CV Roquetes, a utilitzar la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà per realitzar la junta general el dia 20 de novembre de 2017, a les 20h.
4.3. Concedir donar de baixa el gual permanent número 383, ubicat al C. San Miquel, 3, a
partir del primer semestre de l'any 2018.
4.4. Concedir donar de baixa el gual permanent número 547, ubicat al C. Ros de
Medrano, s/n, a partir del primer semestre de l'any 2018.
4.5. Autoritzar el trasllat de despulles de la seva difunta mare, la senyora Pilar Lleixà
Subirats, al nínxol número 70 de la sèrie 6a del cementiri municipal.
5. Qualitat de Vida
5.1. Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6. Convenis
6.1. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de Treball
entre l'Ajuntament de Roquetes i l'Institut de l'Ebre de Tortosa, per realitzar 350 hores
pràctiques de Formació Professional dels estudis de Sistemes microinformàtics i xarxes
(IC10) des del 26/10/2017 fins a 20/04/2018, per part de l'alumne Javier Borràs Medà
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amb NIF 47480853K.
6.2. Aprovar el conveni de col·laboració per a la formació pràctica en centres de Treball
entre l'Ajuntament de Roquetes i l'Institut de l'Ebre de Tortosa, per realitzar 350 hores
pràctiques de Formació Professional dels estudis de Sistemes microinformàtics i xarxes
(IC10) des del 26/10/2017 fins a 20/04/2018, per part de l'alumne Óscar Peña Martí amb
NIF 47820386M.
7. Contractació
7.1. Aprovar el pressupost presentat pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l'Ebre (COPATE), per l'import detallat a continuació:
- Direcció tècnica Annex 5 (obertura línia defensa): 1.498,29 € i 314,64 € d'IVA
- Direcció tècnica Annex 4 (millora forestal Cova Avellanes): 1.017,50 € i 213,68 € d'IVA
Fent un total de 2.515,79 € i 528,32 € d'IVA.
7.2. Rectificar l'import del pressupost d'execució per contracte de la memòria aprovada
en la Junta de Govern Local del dia 11 d'octubre de 2017, que passa de 58.434,03 euros,
IVA inclòs a 55.838,80 euros IVA inclòs, i amb el desglossament següent: 46.147,77
euros de pressupost net i 9.691,03 euros en concepte d'IVA..
7.3. Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir
la contractació de l'obra “Pavimentació de tram del camí del Galatxo, de tram del camí
de Pandorga, i de tram del carrer Observatori-Torre d’en Gil", segons el projecte que
consta en aquest expedient, per un import total de 104.809,62€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: per un import de 102.214,39€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 84.474,70€ pressupost net, i 17.739,69€ en concepte d'Impost
sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb un termini d'execució de vuit dies,
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, únic criteri
d'adjudicació.
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