EXTRACTE DE L' ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 25/2014, D'1 DE JULIOL

1.

Aprovar, esborrany acta anterior, núm. 24/2014, de 25 de juny.

2.

Hisenda

2.1

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 30,00 €, en
concepte de compra d'una traca el dia 23 de juny de 2014, amb motiu de l'encesa de
la foguera de Sant Joan, la nit de la celebració del Solstici d'estiu, i ordenar el
pagament.

2.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 75,02 €, a
favor d'una administrativa d'aquest Ajuntament, amb motiu de la realització del curs
sobre els convenis de l'Administració Local, que va tenir lloc a Barcelona, a l'Escola
d'Administració Pública, els dies 18 i 25 de juny de 2014, i ordenar el pagament.

2.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, a favor de Manuel Vericat
Hierro, per import de 119,83 €, corresponent a l'assegurança del vehicle Peugeot
Elyseo 50, adscrit al departament de la Policia Local, amb venciment al juny del
2015, i ordenar el pagament.

2.4

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import
d'11.257,75 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 11/2014, i
reconèixer les obligacions per import de 14.765,23 €; i ordenar el pagament.

3.

Obres i Serveis

3.1

Concedir, a Endesa Distribución Elèctrica, SLU, llicència urbanística per realitzar les
obres de reforma de la línia aèria 25 kv derivació a C.T. núm. 23.536 per futura
connexió del C.T. núm. 69.384 a la finca situada a la Partida Crevetes, polígon 24,
parcel·la 23, amb un pressupost de 6.111,09 € (Exp. 7/14-S), i aprovar la liquidació
provisional, per import de 303,11 €.

3.2

Aprovar definitivament, el projecte de l'obra municipal “Condicionament dels
camins malmesos pels aiguats del novembre de 2012”, redactat pels serveis tècnics
municipals, amb un pressupost d'execució per contracta de 241.124,67 €.

4.

Instàncies

4.1

Autoritzar, al Cau de la Reina, l'ocupació de la via pública amb 3 taules i cadires,
durant el període de 01/05/14 a 31/10/14, a la calçada davant de l’immoble del
carrer Sant Antoni, 5, i aprovar la liquidació definitiva de la taxa, per un import de
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95,40 €.
4.2

Renovar l'autorització concedida al “Bar-Restaurant E.T.”, per ocupar la via pública
amb 3 taules sobre tarima i amb coberta, a la calçada davant de l’establiment, al
carrer Churruca, 1C i aprovar la liquidació definitiva per import de 179,00 €.

4.3

Autoritzar, al bar La Tasqueta, l'ocupació de la via pública, els dies de Festes Majors
amb 4 taules i cadires més de les que té autoritzades tot l'any, així com també, tallar
el carrer el dia 11 de juliol de 2014, a partir de les 20:00 h. I un cop finalitzada
l'activitat el carrer ha de quedat obert al trànsit i amb les condicions de neteja
adequades.

4.4

Autoritzar, al bar ET, ampliar la terrassa amb taules i cadires els dies de Festa Major,
posant-les al carrer Hort de la Vila, així com també, autorització per tancar el carrer,
el dissabte dia 12 de juliol de 2014, de les 20:00 h. fins a la 01:00 h.
aproximadament.

4.5

Autoritzar, a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Jesús, el tall de la carretera de
Roquetes a Jesús, mentre es faci l'acte del bou capllaçat ( des de les 8:00 h. a les
9:00 h.), col·laborant la Policia Local amb el tall de la carretera, així com la
senyalització oportuna.

4.6

Cedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'ús de 4 tanques
metàl·liques per protegir el petit jardí que tenen als peus del Sant Josep, durant
aquestes Festes Majors del 4 al 13 de juliol de 2014.

4.7

Cedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'ús del material
sol·licitat, amb motiu de les activitats del programa de Festes Majors, que tenen
previst celebrar com tots els anys, el dia 12 de juliol “diada de les Paelles”, un dinar
amb ball per als socis.

4.8

Cedir, a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes, l'ús del material
sol·licitat, amb motiu de celebrar el dia 10 de juliol “El Berenar de Germanor”.

4.9

Autoritzar, al bar Mougly, per col·locar un televisor a la via pública, amb caràcter
excepcional, per als partits del mundial de futbol de 2014, només mentre es
disputin els partits. Fora de quan estiguin realitzant els partits, l'aparell no pot
romandre a la via pública, tampoc en el cas d'emetre imatges sense so.

5.

Serveis Socials

5.1

Atorgar la targeta d’aparcament per a persones disminuïdes.

6.

Subvencions

6.1

Sol·licitar la participació en el concurs “X Premi Iniciativa Medi Ambient” de la
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Diputació de Tarragona, i comprometre’ns a complir amb els compromisos i
obligacions detallats al punt vuitè de les bases, en cas de resultar premiats.
7.

Festes Majors

7.1

Autoritzar la utilització de l’espai públic per a la col.locació d’atraccions de fires i
parades de venda de bijuteria, artesania i alimentació durant les Festes Majors 2014.

8.

Contractació

8.1

Aprovar la relació efectuada, classificada i valorada, per ordre decreixent, de les
ofertes presentades, en el procediment per a l'adjudicació del contracte
administratiu especial per a l'explotació del servei de bar a la Llar de Jubilats de
Roquetes.

9.

Altres

9.1

Homologar el Pla d'Autoprotecció de l'activitat correbous Festa Major, ubicada a la
carretera Mas de Barberans, 56, de la que és titular l'entitat Peña Taurina de
Roquetes.
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