EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 27/2017 DE 18 DE JULIOL
1. Aprovar, si procedeix, acta anterior, núm. 26/2017, de data 11 de juliol.
2. Hisenda
2.1 Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 50,14 €, en
concepte de despeses originades pel desplaçament amb motiu d'una reunió a Tarragona
a la seu de la FURV-CTT el dia 5 de juliol de 2017.
2.2. Aprovar el compte justificatiu, per import de 200€, per atendre el pagament de les
despeses per la revetlla de San Joan.
2.3. Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 31,77 €, en
concepte de despeses originades pel desplaçament al jutjat penal número 1 de Reus per
assistir a un judici en qualitat de testimoni per una actuació policial.
2.4. Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions per import de
15.134,31 €, corresponents a factures incloses en la relació núm. 16/2017.
3. Béns
3.1. Autoritzar a la Comunitat del Pou Vall d'en Pastor, a utilitzar una sala del Casal de
l'Hort de Cruells per fer una reunió del pou, el dia 19/07/2017, a les 20h.
3.2. Concedir a la Comissió de Festes de la Raval de Cristo, els 7 trofeus per a les Festes
de la Raval de Cristo.
3.3. Autoritzar la cessió d'ús de material amb motiu de les festes de la Raval de Cristo
3.4. Autoritzar col·locar una làpida al nínxol número 80 de la sèrie 13a del cementiri
municipal.
3.5. Autoritzar l'ús de la sala de l'antic gimnàs de la zona esportiva municipal per poder
passar la nit del dia 26 de juliol de2017.
4. Urbanisme
4.1. Acceptar la valoració urbanística, als efectes de determinació del full d’apreuament
de l’expedient que, amb el núm. 43.09.1331.04.17, se segueix en el Jurat d’Expropiació
de Catalunya, secció de les Terres de l’Ebre.
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