EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
NUM 34/2014, DE 30 DE SETEMBRE
1.

Aprovar, esborrany acta número 33/2014, de data 23 de setembre.

2.

Correspondència

2.1

L'Associació de Veïns La Ravaleta, comunica que instal·laran una bústia a l'entrada
del Casal La Ravaleta, per tal que els veïns del poble puguin fer suggeriments,
queixes, entre altres; i la resta de comunicacions es farà a través del correu
electrònic següent: aavvlaravaleta@gmail.com.

3.

Hisenda

3.1

Autoritzar i disposar la despesa, reconèixer l'obligació i ordenar el pagament per
import de 21,99 €, a favor d'una auxiliar administrativa d'aquest Ajuntament, per
compte de Caprabo, S.A, en concepte de despeses ocasionades per la celebració de
la Diada de Catalunya, el dia 11 de setembre de 2014, amb motiu d'un refrigeri per a
la Coral Preludi a Caro, encarregada d'amenitzar l'acte.

4.

Llicències urbanístiques

4.1

Concedir llicència urbanística de constitució del règim de divisió horitzontal de
l'edifici situat al carrer Major, 45, pisos 2 i 3r accés pel carrer Mangrané, 2.

4.2

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de fer tancament de la parcel·la,
20 m.l. a la urbanització els Pilans, 103, amb un pressupost de 804,25 € (Exp.
100/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 46,93 €.

4.3

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de fer 6 escales i col·locació de
protecció piscina a la carretera del Reguers, B-15, amb un pressupost de 2.975,00 €
(Exp. 110/2014), i aprovar la liquidació provisional d'aquest llicència urbanística,
d'acord amb l'informe de l'arquitecte municipal i que és com segueix:
Tècnic

Autoliquidació

Diferència

2.975,00 €

475,00 €

2.500,00 €

Impost

106,51 €

22,15 €

84,36 €

Taxa

41,06 €

18,14 €

22,92 €

Total

147,57 €

40,29 €

107,28 €

Pressupost

4.4

Concedir llicència urbanística per realitzar les obres de repicar façanes i col·locar
rajoles a la façana del carrer Avall, 11, amb un pressupost de 912,00 € (Exp.
111/2014), i aprovar la liquidació provisional per import de 32,65 €.
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5.

Instàncies

5.1

Concedir, a Monterols Advocats, còpia de l'informe emès per la Policia Local,
referent a l'accident de tràfic del dia 18/07/2014.

5.2

Autoritzar, a la Comunitat de regants del pou de Pandorga, per ocupar una sala del
Casal Municipal Hort de Cruells, el dia 18 d'octubre de 2014, a les 10:00 h. del matí,
per tal de celebrar una reunió.

5.3

Concedir, a la Penya Ciclista Baix Ebre, la col·laboració de la Policia Local per regular
el trànsit el proper dia 5 d'octubre de 2014, amb motiu de la Festa de la Bicicleta.

5.4

Cedir, al Club esportiu BTT Terres de l'Ebre, l'ús del material següent:
- 10 tanques grogues,
- 150 cadires,
- equip de megafonia,
- 25 taules i 50 cavallets,
- 1 trofeu,
- 6 contenidors,
- dutxes del pavelló, de les 12:00 h. fins a les 14:00 h.
Així com la col·laboració de la Policia Local, acompanyant-los al davant de la caravana
fins al límit de la població, amb motiu de la Trobada anual del BTT Ciutat de
Roquetes que tindrà lloc el dia 5 d'octubre de 2014

5.5

Autoritzar, al Club Voleibol Roquetes, per ocupar l'aula polivalent de la biblioteca, el
dissabte dia 11 d'octubre de 2014, amb capacitat per a 30 persones, amb cadires,
projector i pissarra, de les 9:00 h. a les 14:00 h. i de les 16:00 h. fins a les 21:00 h.
Així com també les instal·lacions del pavelló, el diumenge dia 12 d'octubre de 2014,
de les 9:00 h. a les 14:00 h. i de les 16:00 h. fins a les 21:00 h.

5.6

Autoritzar, al Club de Futbol Roquetenc, per ocupar la sala polivalent del Casal
municipal Hort de Cruells, el dia 3 d'octubre de 2014, de les 22:00 h. fins a les 24:00
h. amb motiu de celebrar l'Assemblea General Ordinària.
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