EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 45/2016, DE 5 DE
DESEMBRE
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 44/2016, de data 29 de
novembre de 2016
2. Hisenda
2.1. Aprovar el compte justificatiu, per import de 204,92€, per atendre el pagament de
les despeses de la compra de material divers per les activitats del dia 25N d'eliminació
de la violència envers les dones.
2.2. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 12,55€, a favor
del Servei Català de Trànsit, en concepte de taxa per realitzar el tall del carrer Major (T342) amb motiu de la celebració de festes nadalenques que tindran lloc el dia 5 de
gener.
2.3. Concedir la devolució de la fiança dipositada per import de 150,00€ en concepte
de garantir la gestió de runes, i la fiança de 850,00€ per garantir les possibles
afectacions del serveis urbans afectats d'acord amb la llicència urbanística número
47/2016.
2.4. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
20.402,64 €, corresponents a factures incloses en la relació.
3. Béns
3.1.Aprovar la liquidació de l’ocupació de la via pública corresponent al mes de
novembre de 2016, i que ascendeix a l'import total de 267,00€.
3.2. Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 192 de la sèrie 2a
del cementiri municipal.
3.3. Autoritzar la cessió del següent material i autoritzacions, al Comerç Agrupat de
Roquetes, amb motiu de la XXII Fira Nadalenca de Roquetes per als propers dies 9, 10 i
11 de desembre al Mercat Municipal de Roquetes.
3.4. Denegar la cessió de l'equip de megafonia al CV Roquetes per al dia 10/12/2016,
atès que no està disponible.
3.5. Autoritzar la cessió de la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà al
president del CV Roquetes, el 10 de desembre, de les 9h a les 14h, per fer un curs
d'àrbitres territorial "B".
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4. Contractació
4.1. Aprovar el pressupost per import màxim de 21.017,70 € (21% IVA inclòs), per a la
realització dels treballs consistents en reparar els camins municipals malmesos pels
aiguats produïts durant la setmana del 21 a 27 de novembre.
4.2. Adjudicar el contracte menor d'obra per la repavimentació i substitució de la

xarxa de clavegueram del carrer Escorial, per un import de 48.700,00 euros i
10.227,00 euros d'IVA, amb subjecció al projecte aprovat.
4.3. Adjudicar , el contracte menor d'obra per la pavimentació dels carrers Gasol,

Mas, Sant Roc i Avall, per un import de 29.800,00 euros i 6.258,00 euros d'IVA,
amb subjecció al projecte presentat.
4.4. Aprovar el pressupost per import de 8.141,16 euros i 1.709,64 euros d'IVA, per a
l'adquisició de mobiliari per a les oficines de l'Ajuntament.
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