RESUM ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 27/02/2018
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, núm. 6/2018, de data 20 de febrer
2. Hisenda
2.1. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
12.788,35 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 5/2018.
3. Urbanisme
3.1. Aprovar inicialment el projecte anomenat "Pavimentació de la zona del Passeig del
Canal-Passeig Ramon Bosch" , redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un
pressupost d’execució de 157.636,08€ (Pressupost 130.277,75€, més 27.358,335€ d'
IVA).
3.2. Rectificar l'error material observat en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de
gener de 2018, i publicar al BOPT i web municipal, tal com segueix:
Al punt de l’acord 6.4, on diu:
PRIMER.- 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 128.994,0295€ (Pressupost 106.606,69€ més 22.387,40€ d'IVA).
Ha de dir:
PRIMER.- 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 51.828,86€ (Pressupost 42.833,77€ més IVA 8.995,09€).
4. Béns
4.1. Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 64 de la sèrie 5a del
cementiri municipal.
4.2. Autoritzar, col·locar una carpa d’Esquerra Republicana de Catalunya, per la zona del
Canal (c. Balmes), el proper 3 de març en horari de matí, sempre que es respecti el pas
de vianants a la vorera i integrant la carpa al lloc on li indiqui col·locar-la l’encarregada
del mercat setmanal.
4.3. Concedir els dos distintius per estacionar enfront del gual núm. 71 del que és titular
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o forma part del nucli familiar.
4.4. Autoritzar a IGE, SLU, la col·locació d'unes barres de protecció davant la tanca on
està el fossar de la refredadora de la piscina coberta.
4.5. Autoritzar la cessió de la sala de Plens de l'Ajuntament de Roquetes al Patronat de
Festes de Roquetes per realitzar reunions amb les pubilles de Festes Majors, els dies
que es detallen a continuació:
- Divendres 16 de març a les 20h.
- Dissabte 17 de març a les 20h.
- Dissabte 24 de març a les 20h.
4.6. Autoritzar la cessió de la sala de Plens de l'Ajuntament de Roquetes al senyor
Francesc Josep Cabanes Mola per realitzar un acte d'ERC de Roquetes el dia 09/03/2018
a les 20h.
5. Llicències urbanístiques
5.1. Donar-se per assabentat de les obres que pretén realitzar consistents en canviar
finestres i reforçar pilars, essent el domicili de l'obra Ctra. Mas Barberans, Polígon 55
parcel.la 22, Horta Alta, amb un pressupost de 4.341,00€ (Exp. G-310/2018), salvant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers.
6. Qualitat de Vida
6.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.2. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
6.3. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
7. Contractació
7.1. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Equipaverd, SL, per import de
1.778,70 euros (21% IVA inclòs), pel subministrament de pintura blanca per al camp de
futbol de gespa natural.
7.2. Aprovar el pressupost presentat per la mercantil Etra Bonal S.A. per import de
1.235,17 euros (21% IVA inclòs), per treballs de reposició d'un bàcul de l'enllumenat
públic a la carretera TV-3421, al davant de l'immoble carretera Mas de Barberans –
Horta de Dalt 33.
7.3. Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Doublet Ibérica, S.A., per a
l'adquisició 40 m2 d'escenari antilliscant i diferents complements per import d’ 11.595,91
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euros (21% IVA inclòs).
7.4. Aprovar els pressupostos presentats pel senyor Javier Robres Aranda per import de
817,04 euros (21% IVA inclòs), per la instal·lació de sis comptadors, i de 139,15 euros
(21% IVA inclòs), pel subministrament de prestatgeries, un dipòsit d'aigua amb aixeta i
efectuar petits treballs en el cablejat d'entrada a les bombes, a situar a l'EDAR de Pilans.
7.5. Sol·licitar a l'Administració Oberta de Catalunya l'alta dels serveis Perfil del
Contractant, e-Licita i Registre Públic de Contractes.
8. Obres Públiques i Serveis
8.1. Denegar l'autorització per realitzar una connexió d'aigua potable a la seva finca de
la partida Horta Baixa, polígon 51, parcel·la 110, atès que es troba localitzada en sòl no
urbanitzable, i qualificada com a regadiu tradicional de la plana de l'Ebre, clau 14,
segons el PGOU de Roquetes.
Roquetes, 27 de febrer de 2018
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