EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 19/2015, de data 12 de maig
de 2015

2.

Correspondència

2.1

L'Organització Nacional de Cecs, (ONCE) Delegació Territorial de Catalunya,
comunica que dedica els cupons dels diumenges 28 de juny, 5 i 19 de juliol als
parcs naturals de Tarragona.

2.2

El President de la Diputació de Tarragona, comunica que la Secció de
Conservació de Carreteres de la Diputació, ha dut a terme els treballs de neteja
d'herbes de les cunetes del camí del Barranc de Farrubio.

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
15.942,07€, corresponents a factures incloses en la relació número 6/2015,
reconèixer les obligacions per import de 393,30 €, i ordenar el pagament.

3.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 621,94 € ,
en concepte de lloguer mes de maig 2015, del Jutjat de Pau, ubicat al carrer
Major, 5, i ordenar el pagament.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 €
, en concepte del lloguer del mes de maig de 2015, del local situat al carrer
Anselm Clavé s/n, on es desenvolupa el mòdul de perruqueria de l'IES
Roquetes, i ordenar el pagament.

3.4

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 71,40 €,
en concepte d'assistència a un judici com a testimoni, al Jutjat de Menors de
Tarragona, el dia 21 d'abril de 2015, i ordenar el pagament.

3.5

Aprovar el compte justificatiu, per import de 256,22 €.

3.6

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 41,76 €,
en concepte de factura núm.8 de Boix Verd material per a activitats a la
biblioteca, i ordenar el pagament.

3.7

Aprovar el pressupost per import de 248,05 € (IVA inclòs), en concepte de
subministre impressora per al departament de Serveis Socials, i autoritzar i
disposar la despesa .
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3.8

Aprovar el pressupost presentat per ECA, ENTITAT COL·LABORADORA DE
L'ADMINISTRACIÓ, S.L.U., per import de 500,68 €en concepte d'inspeccions
periòdiques a instal·lacions tèrmiques en edificis públics, i autoritzar i disposar
la despesa.

3.9

Efectuar els pagaments no pressupostaris a BASE -Gestió d'Ingressos Locals
per import de 17.663,81 €, referent a la mercantil PAVO Y DERIVADOS, S.A.
(PADESA).

3.10

Requerir els pagaments per import de 721,02 €.

3.11

Aprovar el pressupost per import de 555,38 € (IVA inclòs), en concepte de
subministre carpetes expedient en cartolina de 246 grs. en colors, i autoritzar i
disposar la despesa.

3.12

Aprovar el pressupost per import de 254,70 € (IVA inclòs), i de 103,82 € (IVA
inclòs), en concepte de subministre de segells per a les oficines municipals, i
autoritzar i disposar la despesa.

3.13

Aprovar l'oferta presentada per import de 300,00 (IVA no inclòs), en concepte
de llicència programa informàtic per la confecció d'informes gràfics, de la
Policia Local.

3.14

Revocar l'acord de la Junta de Govern Local de data 10 de març de 2015 que
diu : "Aprovar el contracte de subministrament amb Ofigràfic Serveis per
l'Oficina, SL, en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, amb una
durada de quatre anys."

4.

Obres públiques i serveis

4.1

Concedir, a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, S.D.G., S.A. llicència urbanística per
realitzar les obres d'obertura en vorera i calçada de 2*0,04 m. per connexió
d'1 ramal per subministrament a nous abonats al carrer Ulldecona, 26, amb un
pressupost de124,62 € (Exp. 12/15-S).

4.2

Requerir a Sotècnic per tal que continuï prestant el servei objecte del
contracte número 18245, única i exclusivament, fins la formalització del
contracte amb qui resulti adjudicatari del corresponent procediment de
contractació en què, en tot cas, es garantiran els principis de llibertat d'accés
a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, no discriminació i
igualtat de tracte, una eficient utilització dels fons, la salvaguarda de la lliure
competència i la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa.

5.

Instàncies
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5.1

Concedir, a SMR Insurance Services, S.L., informe emès per la Policia Local
referent a l'accident de circulació, de data 24 de març de 2015.

5.2

Concedir, a INTRAGES Efficient work sol·licita informe emès per la Policia
Local referent a l'accident de circulació, de data 13 d'abril de 2015.

5.3

Concedir, a la Coral Preludi a Caro 5 trofeus de metraquilat, per al dia 23 de
maig a l'església parroquial a les 20:30 hores, amb motiu de l'organització de
concerts per a l'Ebre Coral.

5.4

Autoritzar a la Llar d'infants Patufets, ocupar el pati dels Til·lers, els dies 17 i
19 de juny per la tarda de les 15:00 hores a les 18:00 hores, amb motiu de la
festa fi de curs.

5.5

Autoritzar Club Voleibol Roquetes, ocupar les instal·lacions del pavelló
poliesportiu el dissabte dia 30 de maig a partir de les 18:00 hores., així com el
material següent, amb motiu del sopar fi de temporada, equip de megafonia,
50 plafons, 180 cadires de plàstic, 100 cavallets, 6 plafons de separació.

5.6

Denegar l'estacionament al carrer Nules, atès que no es creu oportú,
autoritzar l'estacionament, ja que al ser una zona on l'estacionament no és
especialment complicat pel tipus de carrers que hi ha propers al seu domicili,
havent estacionaments a l'Av. Diputació, al Passeig Ramon Bosch (zona de
terra) i al mateix carrer Nules. També hi ha estacionaments reservats per a
minusvàlids al carrer Rebull i altres carrers propers al seu domicili.

5.7

Denegar arreglar el camí del costat del canal que va de Xerta fins La Sénia ,
atès que el camí no és de titularitat municipal, es tracte d'una via de servei del
canal , la explotació del canal correspon a la Comunitat General de Regants
del Canal Xerta-Sénia.

5.8

Concedir a la Parròquia de Sant Antoni de Pàdua, la col·laboració de la Policia
Local per als actes previstos per la festivitat de Corpus el dia 7 de juny, i
prohibint l'estacionament i tallant el trànsit pels carrers on passa la processó.

5.9

Concedir al Club BTT Terres de l'Ebre de Roquetes, dos trofeus per tal de fer
entrega als dos primers classificats en cada categoria, amb motiu de la marxa
de BTT que organitzen per diumenge dia 31 de maig de 2015.

6.

Serveis Socials

6.1

Concedir, senyalitzar davant el domicili del carrer del Mig, 5, una zona de
minusvàlids, per tal que els vehicles respectin l'accés.
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7.

Subvencions

7.1

Manifestar el seu suport a aquesta iniciativa al projecte Baix Ebre Avant, per
considerar-la de gran interès per al desenvolupament socioeconòmic de la
comarca.

7.2

Acceptar la subvenció concedida a l’Ajuntament de Roquetes pel projecte
“Millora de camins” amb un import atorgat de 18.576,00€.

8.

Cementiri

8.1

Concedir el canvi de nom dels drets funeraris dels nínxols números 64 i 67 de
la sèrie 10ª del cementiri municipal.

8.2

Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 152 de la
sèrie 3ª del cementiri municipal.

8.3

Concedir el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 78 de la sèrie
7ª del cementiri municipal.
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