SECCIÓ A0: SECRETARIA GENERAL
Activitat 01: Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades
Correu electrònic: secretaria@tavernes.org

PRECS I PREGUNTES DEL PLE DE 2 DE MARÇ DE 2015
3.1 PREGUNTES DE MANUEL VIDAL
3.1.1 Pregunta sobre el servici de grua.
Vol saber la ubicació, qui farà els treballs, el nombre de grues, la previsió del trasllat de
vehicles del dipòsit i fins a quin dia s’ha consensuat la continuïtat del servei actual.
(Contractació)
1. El domicili de l’empresa està al municipi d’Antella.
2. L’empresa adjudicatària del contracte es WHEEL LIFT SL
3. El nombre de grues exigides pel plec es una. En l’escriptura d’ampliació de capital
social de l’empresa, de data 27 de novembre de l’empresa figura que la empresa
disposa de tres grues que s’aporten al capital social.
4. Del trasllat de vehicles al nou diposit està ocupant-se la Policia Local.
5. Des de les 00’00 hores del dia 5 de març el servici esta prestant-se per l’empresa
WHEEL LIFT SL. Mitjançant escrit la Regidora delegada de Contractació, de data 2
de març de 2015 se li va comunicar la l’empresa fins ara contractista MGM
Assistència SL que l’empresa adjudicatària iniciava el servici a les 00’00 hores del
dia 5 de març i en eixe moment finalitzava el que venia prestant SL.
Si es vol ampliació o aclaració de l’informació (com ara que pregunte a la Policia
Local la Qüestió 4) pregue ho comunique.
3.1.2 Pregunta sobre accessibilitat.
Vol saber quants diners, que no vinguen de subvencions, s’han destinat a temes
d’accessibilitat al llarg de la legislatura, referit només a crèdits inicials.

(Secció Tècnica)
S’ha consultat tant les dades dels nostres arxius i els de la Intervenció
Municipal pel que podem concloure que les sobres referides només a crèdits
inicials son:
Obres 2012
URBANITZACIÓ SECTOR SARDINA.............................
35.400,00 €
OBRES REP. EN C/ SANTA MARIA PLATJA..................
11.176,96 €
PARC CANTALOT I FASE ......................................
130.002,39 €
MOBILIARI URBA I SENYALITZACIO INFORMATIVA...
73.034,37 €
PLA MOBILITAT URBANA ..........................................
76.355,39 €
Total........................
325.969,11 €
Obres 2013
URBANITZACIÓ SECTOR SARDINA.............................
186.734,52 €
PASSAREL.LES ARENA PLATJA ...................................
29.196,09 €
Total........................
215.930,61 €
Z:\A0-001_R.INTERIOR\02 Modernitzacio\WEB ESTRUCTURA\WEB APARTAT 01 L'AJUNTAMENT\01.02
CORPORACIO i GOVERN\01.02.11 CONTROL ACCIÓ DEL GOVERN PER L'OPOSICIÓ (PRECS I PREGUNTES)\IX
CORP\Grup Popular\03 2015 03 02 Contestacions Grup Popular.doc

1/2

Obres 2014
PAVIMENTACIÓ DIVERSOS CARRERS SECT.LA SARDINA
95.854,58
€
REURBANITZACIÓ ENTORN ESC. INFANTIL LA SARDINA
11.395,41
€
TRAM INICIAL PASSEIG COLOM ...............................
14.999,96
€
Total....................... 122.249,95 €
3.2 PREGUNTES DE RAQUEL ESCRIVÀ
3.2.1 Pregunta sobre els contenidors de roba.
Explica que la recaptació de 2013 va ser de 1060€ i la de 2014 de 1910€ i vol saber si la
recaptació es destinarà a Cáritas.
El Sr. Alcalde avança que sí.
¿Es poden recuperar els diners de 2013 i 2014?
Els de 2015 aniran a Cáritas.

(Intervenció)
L’import ingressat pel concepte “cessió recursos conveni recollida roba
usada” en el 2013 va ser de 1.062,10 € i en 2014 de 1.962,60 €.
L’import corresponent a 2013 es va ingressar en la comptabilitat de 2014,
concretament el 21/01/2014, passant a formar part dels recursos ordinaris del
pressupost d’este exercici i a finançar la totalitat de despeses. Com que este
exercici econòmic ja es troba tancat i liquidat no es pot recuperar esta
quantitat.
L’import corresponent a 2014 s’ha ingressat en la comptabilitat de 2015, en
data 30/01/2015 i per tant estem a temps de poder tramitar el corresponent
expedient de modificació de crèdits per generació de crèdits, al tractar-se de
nous ingressos, no previstos al pressupost i que es poden destinar a fins
socials o mediambientals. Conseqüentment els ingressos procedents de 2014
poden destinar-se a Cáritas.
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