EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NÚM. 41/2014, DE 18 DE NOVEMBRE
1.

Aprovar esborrany acta anterior, núm. 40/2014, de data 11 de novembre.

2.

Correspondència

2.1

L'Agència de Residus de Catalunya comunica que s'han iniciat actuacions
sancionadores contra un particular, per una incorrecta gestió de residus, la qual
cosa suposa una presumpta infracció de la normativa vigent sobre residus.

3.

Hisenda

3.1.

La Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local comunica la
compensació telefònica. Declaració – Liquidació 3r trimestre de 2014.
Concepte
25% facturació
1,9% participació

Quantitat (euros)
225.175,50
4.278,34

Saldos negatius compensacions
Import nét

0,00
4.278,34

Saldos negatius pendents

0,00

3.2

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 877,88 €,
en concepte del lloguer del local situat al carrer Anselm Clavé s/n, on es
desenvolupa el grau de perruqueria de l'IES Roquetes, corresponent al mes de
novembre de 2014 iordenar el pagament.

3.3

Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 622,54 €,
en concepte de lloguer del local situat al carrer Major núm. 5 baixos, on es troba
ubicat el Jutjat de Pau de Roquetes, corresponent al mes de novembre de 2014
i ordenar el pagament.

3.4

Aprovar el compte justificatiu, per import de 387,07 €, presentat pel conserge
de l'Ajuntament.

3.5

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa a satisfer per IBERDROLA CLIENTES,
S.A.U., per import de 76,91 €, en concepte de taxa per la utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament, durant el mes d'octubre de 2014.
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3.6

Autoritzar, disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
17.942,31 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 19/2014;
reconèixer les obligacions per import de 2.314,80 €; i ordenar el pagament.

3.7

Aprovar el pressupost presentat per BIOMA FACILITIES, S.A,, per import de
673,75 € (IVA inclòs), en concepte de tala de palmera del pati de la Llar de
Jubilats i autoritzar i disposar la despesa.

3.8

Aprovar el pressupost presentat per PRIMITIVO CONESA, S.A., per import de
566,15 € (IVA inclòs), en concepte de reparació de tallagespa del camp de futbol.
I autoritzar i disposar la despesa.

3.9

Adjudicar el contracte menor de serveis a la mercantil Bioma Facilities, S.L., per
import de 7.024,04 €, per la poda de l'arbrat municipal, i autoritzar i disposar la
despesa.

3.10 Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a cada entita sense ànim
de lucre, en concepte de repartiment dels fons per a la solidaritat d'entitats
sense finalitat de lucre, exercici 2014, i ordenar el pagament.
3.11 És dona compte de la Resolució de 28 d'octubre de 2014, per la qual s'acorda
l'assignació de subvenció prevista a l'article 7 de l'Ordre HAP/1950/2013, per
danys en infraestructures municipals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de
Catalunya. S'assigna a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció pel projecte
d'obra "Condicionament dels camins malmesos pels aiguats de 2012", per un
import de 120.595,28 €.
4.

Obres i Serveis

4.1

Autoritzar les obres de muntatge d'un registre de clavegueram en vorera al
carrer Lleida, i connectar a la xarxa general, amb un pressupost de 500,00 € (Exp.
10/14-S), i aprovar la liquidació provisional, per import de 57,30 €

5.

Instàncies

5.1

Concedir la baixa del gual núm. 122, ubicat al carrer Alcalde Marín, 2, a partir de
l'any 2015.

5.2

Concedir, el canvi de gual permanent núm. 475, a gual de mitja jornada, ( 8 a 20
hores), al carrer Illes Filipines, a partir de l'any 2015.

5.3

Autoritzar, a la Penya Barcelonista Mont-Caro, per ocupar una sala del Casal
Municipal Hort de Cruells, el dia 28 de novembre de 2014, a les 22:00 hores, amb
motiu de celebrar l' assemblea anual de la Penya Barcelonista.
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5.4

Autoritzar, a Obre't'eEbre, l'ocupació de la sala de formació del Casal de Joves,
així com deixar-los el projector, el dia 21 de novembre de 2014, durant el matí
de les 10:00 h. a les 13:00 h. I de les 19:00 h. a les 20:00 h. amb motiu de celebrar
una reunió de tècnics.

6.

Subvencions

6.1

Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona per a ens locals –
Secretaria General, per a gestió i funcionament dels equipaments municipals
d’interès ciutadà, convocatòria 2014; en aquest cas, per l'actuació: Gestió i
funcionament del Pavelló Municipal de Roquetes, per un import de 2.587,80
euros.

7.

Cementiri

7.1

Autoritzar la col·locació d' una làpida al nínxol número 176 de la sèrie 8ª del
cementiri municipal.

8.

Altres

8.1

Nomenar com a usuaris del serveis de cessió de dades del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, per a la obtenció d'informes d'estar al corrent de les
obligacions de la Seguretat Social a:
- Aux. Administrativa del departament de Cultura, Joventut i Educació.
- Administrativa del departament de Secretaria.
- AODL.
I sol·licitar a la Tresoreria de la Seguretat Social l'alta d'aquests usuaris al servei
assignat.

9.

Contractació

9.1

Aprovar l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives
particulars per a la licitació de l'obra anomenada "Condicionament dels camins
malmesos pels aiguats de novembre de 2012", que ascendeix a un import total
de 241.145,41 €., amb un termini d'execució de tres mesos, procediment obert,
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,
convocant la seva licitació.
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