EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

1.

Aprovar, si procedeix, esborrany acta número 18/2015, de data 5 de maig de
2015,

2.

Hisenda

2.1

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S.L. , per import de 10.164,93 €, en concepte de taxa
per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament de gas, durant
el primer trimestre de 2015.

2.2

Aprovar la bestreta, a compte, de la taxa que ha de satisfer ENDESA ENERGIA
XXI, S.L.U., per import de 2.707,18 €, en concepte de taxa per la utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament d'electricitat, durant el primer
trimestre de 2015.

2.3.

Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
45.193,85 €, corresponents a factures en la relació núm.5 , reconèixer les
obligacions per import de 1.210 €, i ordenar el pagament.

2.4

Aprovar la liquidació corresponent a l’ocupació de la via pública corresponent al
mes d'abril de 2015, i que ascendeix a 309,60 €.

2.5

Autoritzar i disposar la despesa per import de 600,00 €, a favor de l'Institut
Roquetes, en concepte de Premi-beca Institut Roquetes.

3.

Llicències urbanístiques

3.1.

Aprovar amb caràcter previ el projecte de reconstrucció de masia rural
existent , al polígon 26 parcel.la 146, qualificat com a sòl no urbanitzable,
Clau 12 d’aquesta localitat, actuació prevista en l’article 47 del Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.

3.2

Autoritzar el treballs de desmuntatge de coberta existent al carrer Major, 109,
per causa de risc imminent de col·lapse estructural, i substitució per un nou
forjat de formigó armat. Els treballs d'execució de distribució del nou
habitatge no poden ser iniciats, fins a l'atorgament de la llicència urbanística
corresponent, pendent de l'aportació de documentació, requerida en data 22
d'abril de 2015.
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4.

Instàncies

4.1

Autoritzar a la Penya Barcelonista Mont-Caro de Roquetes, ocupar l'Hort de
Cruells, amb motiu de la festa del soci i la presentació de la pubilla de la Penya
Barcelonista per a les properes Festes Majors 2015, el dia 30 de maig de 2015,
així com el material següent: 300 cadires, 20 tanques, 2 punts de llum.

4.2

Concedir, a la Comissió de la Capella del Carme, els dies 18 i 19 de juliol de
2015, el material següent: 350 cadires de plàstic, 2 contenidors de grans
superfície, 2 wc mòbils, 10 tanques metàl·liques, 6 peces d'escenari, 8
tanques grogues, 100 portes amb cavallets, 1 extintor, contractar la llum per
a festes i connectar-la el dijous dia 16 de juliol, I anar a Tortosa a buscar la
paella i tornar-la (ho farà la brigada municipal).

4.3

Informar favorablement a l'entitat Club Esportiu BTT Terres de l'Ebre,
l'autorització per dur a terme el dia 31 de maig de 2015, la prova anomenada "
I Marxa BTT Roquetes-Bandejats 1.5".

4.4

Autoritzar al Moto Club Roquetes, comunica que el dia 6 de juny de 2015,
organitzen la cursa "II Mototerra Ciutat de Roquetes" a l'Hort de Cruells en un
circuit habilitat per a l'ocasió, de les 15:00hl fins les 22:00h.,sempre que l'espai
físic de la cursa estigui ben delimitat, diferenciat i tancat al públic existent,
separat de forma segura i suficient, del trànsit rodat i de la dinàmica habitual
de mobilitat de la població, així com que la cursa compleixi amb tots els
requisits exigits per la "Federació Catalana de Motociclisme" que estipuli per la
realització d'aquest tipus d'esdeveniments.

4.5

Autoritzar al Moto Club Roquetes, la realització de la 11ª Concentració de
Motos a Roquetes (Terres de l'Ebre), el dia 6 de juny de 2015. La Policia Local
col·laborarà desallotjant el tram del carrer Major que es precisi i tallant la
circulació, així com acompanyant a la caravana pels carrers de la ciutat, el
mateix dia 6 de juny, tenint en compte que s'han de respectar les normes de
trànsit en tot moment. Hauran de disposar la corresponent autorització del
Servei Català de Trànsit i del departament de Carreteres de la Excma.
Diputació Provincial de Tarragona.

4.6

Autoritzar ocupar el Casal la Ravaleta, els dies 12,13, i 14 de maig de 2015,
amb motiu d'una Festa-Homenatge.

4.7

Cedir el Casal de la Ravaleta el dia 15 de maig de 2015, des de les 19:00 h. fins
a les 22:00h. així com el material següent: tarima petita, equip de so, 100
cadires, 2 taules, 4 cavallets. I per al dia 22 de maig de 2015, cedir l'espai
davant del Casal municipal Hort de Cruells des de les 19:00 h. fins a els 22:00 h.
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així com el material següent: equip de so, i 100 cadires.
4.8

Cedir el material següent: megafonia, micròfons, micròfon sense fil, pantalla
de projecció i projector de vídeo i fotos, per al dia 16 de maig de 2015, de les
19:00 h. a les 22:00 h. amb motiu de l'acte de campanya.
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