EXTRACTE ACTA DEL PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 27 D'OCTUBRE DE 2015
NÚM. 14/2015

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
- Núm. 13/2015, de data 29 de setembre de 2015
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
2.1 Aprovar, si procedeix, moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM, CiU i
PSC en relació al projecte "Autovia Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Carretera N340, tram la Jana – l'Hospitalet de l'Infant".
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
1 - Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la redacció i
execució dels projectes d’AUTOVIA L'HOSPITALET DE L'INFANT –EL PERELLÓ i EL
PERELLÓ - LA JANA.
2 - Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar
obligatòriament els vehicles pesants per AP-7, des de Alcanar/Ulldecona fins a
l’Hospitalet de l’Infant i que se apliquin a aquests vehicles les mateixes bonificacions
que s’estan aplicant a la CN-2 a la província de Girona.
3..- Que amb caràcter immediat i provisional, al trànsit intern per la AP7 des de
Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant, sigui gratuït, fins la finalització de les
obres de la A-7.
4.- Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts Espanyoles, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de Catalunya.
2.2 Aprovar, si procedeix, moció de suport al President Mas, a l'ex Vicepresidenta
Ortega, i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l'organització del
9N, presentada pels grups municipals d'ERC-AM i CiU.
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S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, EiPR-E, i PSC i el vot en
contra de PP i PxC.
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu
a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la
resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament
amb amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el
futur polític del país.
Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions
inexactes sobre els objectius i els convocants de les concentracions.
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels
passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica.
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través dels
mitjans de comunicació.
2.3 Aprovar, si procedeix, moció per no judicialitzar la política a Catalunya
presentada pel grup municipal dels socialistes de Catalunya.
El senyor alcalde diu que un cop el portaveu del PSC, retira la moció presentada en el
punt 2.3 Moció per no judicialitzar la política a Catalunya presentada pel grup municipal
dels socialistes de Catalunya. Retiren aquest punt i no s'entra en el seu debat.
2.4 Aprovar, si procedeix, moció en motiu del 75è aniversari de l'assassinat del
president Lluís Companys i Jover presentada pels grups municipals d'ERC-AM i CiU.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, i EiPR-E, i el vot en
contra del PP i de PxC.
Ple ordinari 14-2015

2/12

Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles actuacions
oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de l'Estat
en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu necessari
perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als
efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la
revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article
3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i
la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa
al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de
revisió de les sentències declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís Companys
requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba confiscada a l’arxiu
d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer al
fossar del Castell de Montjuic.
Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina mentre
no siguin restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu , a
l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica.
2.5 Aprovar, si procedeix, moció de suport a la creació de la prestació
<<Garantia+55>>, proposta impulsada per la UGT de Catalunya, presentada pels
grups municipals d'ERC-AM, CiU, PSC-CP i EiPR-E.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, PP i EiPR-E i l'abstenció
de PxC.
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<<Garantia +55>> i que significa:
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1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin
en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la
prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i
que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. El manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització
en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la
percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat
Social per IP, mort i supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta
Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració
de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les
prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres
rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar
l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de
formació amb continguts reals.
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al Govern de l'Estat Espanyol i a la UGT de Catalunya.
3. Cultura
3.1 Aprovar, si procedeix, conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i la Lira
Roquetense per a l’anualitat 2015
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la Lira
Roquetense en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de 15.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33448901 “Conveni socio-musical Lira
Roquetense”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2015, en
concepte de col·laboració en la realització de les activitats de caire cultural de l’entitat,
especialment de la seva Escola de Música i Banda, en els termes previstos en el conveni
que s’adjunta a la present proposta.
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SEGON.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33448901
“Conveni socio-musical Lira Roquetense” del pressupost de despeses de la Corporació
per a l’exercici 2015.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords a la Lira Roquetense i als
departaments de Cultura, d'Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
4. Turisme i Festes
4.1 Aprovar, si procedeix, conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i el Patronat de
Festes de Roquetes per a l’anualitat 2015.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
Patronat de Festes de Roquetes en virtut del qual s’ atorga a aquesta entitat una
subvenció de 45.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33848900
“Conveni Patronat de Festes”, amb la finalitat de col·laborar en el finançament de
l’organització de les Festes Majors, en els termes previstos en el conveni que s’adjunta a
la present proposta.
SEGON.- Aprovar la despesa és amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33848900
“Conveni Patronat de Festes” del Pressupost de despeses de l'Ajuntament per a
l’exercici 2015.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Patronat de Festes de Roquetes i
al departaments de festes, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
5. Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports
5.1 Aprovar, si procedeix, Conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club
Deportiu Roquetenc per a l'anualitat 2015.
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S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen, amb
l'abstenció en el debat i votació del senyor José Francisco Bertomeu d'EiPR-E.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club
Deportiu Roquetenc en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de
7.500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34148901 “Conveni Club Esportiu
Roquetenc”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2015, amb la
finalitat de col·laborar en la promoció de l’activitat esportiva de base adreçada a la
joventut del municipi, en els termes previstos en el conveni que s’adjunta a la present
proposta.
SEGON.- CEDIR al club l’ús del camp de terra i el camp de gespa, així com els seus
annexes, de la zona esportiva municipal situada al camí Vilaret s/n, per a entrenaments i
tota mena de competicions esportives d’aquesta entitat, en els termes previstos en el
conveni.
TERCER.- CEDIR al club la gestió del servei de bar situat a la terrassa d’estiu, durant el
període de Festes, així com l’ubicat a les instal·lacions del Camp de futbol municipal de
Roquetes, durant la celebració dels partits del Club, en els termes previstos en el
conveni.
QUART.- CEDIR al club la gestió de la publicitat estàtica de les instal·lacions cedides per
l’ús (camp de terra i camp de gespa, així com els seus annexes) i percebrà els ingressos
que es derivin d’aquest concepte. Si bé, l’ajuntament tindrà la potestat de direcció,
control i fiscalització de la gestió.
CINQUÈ.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34148901
“Conveni Club Esportiu Roquetenc”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2015.
SISÈ.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
SETÈ.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del present
conveni
VUITÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Club Deportiu Roquetenc i als
departaments d'Esports, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
5.2 Aprovar, si procedeix, Conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Club
Voleibol Roquetes per a l'anualitat 2015.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
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PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club
Voleibol Roquetes en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de
3.500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34148902 “Conveni Club Volei
Roquetes”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2015, amb la
finalitat de col·laborar en la promoció de l’activitat esportiva de base adreçada a la
joventut del municipi, en els termes previstos en el conveni que s’adjunta a la present
proposta.
SEGON.- CEDIR al Club Volei Roquetes l’ús de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu
Municipal, per a entrenaments, segons la distribució de torns d’entrenament al pavelló
poliesportiu municipal per a la temporada 2015-2016, i tota mena de competicions
esportives d’aquesta entitat, en els termes previstos al conveni.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34148902
“Conveni Club Volei Roquetes”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2015.
QUART- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
CINQUÈ.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
SISÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Club Voleibol Roquetes i als
departaments d'Esports, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
5.3 Aprovar, si procedeix, Conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el senyor Joan
Alcoba Fernández per a l'anualitat 2015.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, PP, EiPR-E i el vot en
contra de PxC.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Sr.
Joan Alcoba Fernández en virtut del qual s’atorga al Sr. Alcoba una subvenció de
1.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34148903 “Conveni Joan Alcoba
Fernández”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2015, per tal de
donar a conèixer el nostre municipi arreu del món, en els seus desplaçaments per motiu
de les competicions on participa com a esportista d’alt nivell, en els termes previstos en
el conveni que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 34148903
“Conveni Joan Alcoba Fernández”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2015.
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TERCER- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Sr. Joan Alcoba Fernández i als
Departaments d'Esports, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
6. Obres Públiques, Serveis i Béns
6.1 Aprovar, si procedeix, tarifes servei d’abastament d’aigua potable.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU i PSC, l'abstenció del PP, i el
vot en contra de PxC i EiPR-E.
PRIMER.- Aprovar les noves tarifes pel servei d’abastament d’aigua potable, proposat
per l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA. que són:

Data d'aplicació

Tarifa vigent

Nova tarifa

30 de juliol de 2014

1 d'agost de 2015

a) Tarifes de subministrament d'aigua
Mínim de consum
Comptadors divisionaris
9 m3/uc/mes

Fins a 15 mm.
De 20 mm.

15

"

De 25 i 30 mm.

30

"

De 40 i 50 mm.

90

"

9

"

Comptadors generals

Tarifa vigent

Nova tarifa

Preu del subministrament
ÚS DOMÈSTIC
General
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Fins al mínim

0,5677 €/m3

0,5722 €/m3

Excés del mínim

1,0200 "

1,0282 "

Tarifa social
0,0000 €/m3

Fins al mínim
Excés del mínim
ÚS INDUSTRIAL

0,9353 €/m

3

1,0282

"

0,9428

"

B) Conservació d'escomeses i comptadors
Fins a 15 mm.

0,75 €/ab/mes

0,95 €/ab/mes

De 20 mm.

1,87

"

2,00

"

De 25 mm.

2,33

"

2,50

"

De 30 mm.

2,77

"

3,00

"

De més de 30 mm.

6,51

"

7,00

"

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya per tal de donar
compliment a la previsió continguda en el Decret 339/2001, de 18 de desembre
regulador del procediment simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que
regula el Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus
autoritzats i comunicats.
TERCER.- Notificar aquest acord a l’empresa Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, SA., com a concessionari del contracte de gestió del servei
públic municipal d'abastament d'aigua potable.
7. Hisenda
7.1 Aprovar, si procedeix, proposta de l'expedient 14/2015 de modificació de crèdit
mitjançant suplement de crèdit.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 14/2015 per suplement de
crèdit, que cal finançar mitjançant baixa del crèdit d’aplicació pressupostària, del
pressupost municipal vigent.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
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7.2 Aprovar, si procedeix, proposta sol·licitud fraccionament de la devolució de la
participació en tributs de l'estat de l'any 2013 en 10 anys.
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor d'ERC, CiU, EiPR-E , PSC i amb
l'abstenció del PP i PxC.
PRIMER.- Sol·licitar el fraccionament en un període de 10 anys, 120 mensualitats, a
comptar a partir del gener de 2016, de la devolució del saldo deutor (68.560,22 €) de
l'Ajuntament de Roquetes en la participació en Tributs de l'Estat de l'exercici 2013.
SEGON.- Encarregar a la interventora la remissió d'aquest acord al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica abans de l'1
de novembre de 2015.
7.3 Aprovar, si procedeix, proposta aprovació provisional modificació ordenança
fiscal reguladora de l'IBI per a l'any 2016.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, l'abstenció de PP i PxC i el vot
en contra del PSC i d'EiPR-E.
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de
l'Impost sobre Béns Immobles per a l'any 2016.
A l'article 5è. de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles,
s'afegeix la bonificació de l'apartat 2n. que es relaciona a continuació, quedant la
redacció d'aquest article de la manera següent:
"1. S'estableix una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost a favor d'aquelles
persones, subjectes passiu de l'impost que ostentin la condició de titular de família
nombrosa.
Per gaudir d'aquesta bonificació s'hauran de trobar empadronats tots els membres que
conformen la família nombrosa, en el domicili del subjecte passiu pel qual se sol·licita la
bonificació.
Serà necessari per gaudir d'aquesta bonificació que la unitat familiar no superi el 2,5 del
salari mínim interprofessional (SMI).
Aquesta bonificació es concedirà prèvia petició dels interessats. La sol·licitud haurà
d'efectuar-se per cada període impositiu durant els mesos de juny a setembre, de cada
exercici, al propi ajuntament i s'haurà d'acreditar en la seva sol·licitud el compliment de
tots els requisits necessaris per gaudir d'aquesta bonificació.
Amb la sol·licitud per obtenir aquesta bonificació, s'haurà de presentar un certificat
d'imputacions de renda que emetrà l'Agència Tributària.
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2. S'estableix una bonificació del 60% de la quota íntegra de l'impost a favor d'immobles
en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d'especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històricartístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Aquesta declaració
correspondrà al ple de la corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu,
amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
3. Sens perjudici de les bonificacions regulades en aquest article, seran d'aplicació totes
les establertes de forma imperativa en la legislació vigent i, especialment, les
assenyalades a l'article 73 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
4. Quant a les bonificacions i exempcions, correspon a la Junta de Govern Local la seva
concessió.".
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de l'Edicte
al BOPT i al tauler d'anuncis, pel termini de 30 dies hàbils, a efectes de presentar-se
reclamacions o al·legacions, que de presentar-se'n seran resoltes pel Ple. Si
transcorregut aquest termini no se'n presenten s'entendrà aprovat definitivament i es
publicarà el contingut íntegre de les modificacions realitzades al BOPT, als efectes
oportuns.
Tercer.- Aquesta modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre béns
immobles, no entrarà en vigor fins que no s'hagi fet la seva publicació íntegra al BOPT.
7.4 Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre de 2015.
És dóna compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre de 2015.
7.5 Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2014, previst a
l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
És dóna compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2014, previst a l'article
218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
8. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
8.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 33/2015, de data 22 de setembre de 2015
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- Núm. 34/2015, de data 29 de setembre de 2015
- Núm. 35/2015, de data 6 d'octubre de 2015
- Núm. 36/2015, de data 13 d'octubre de 2015
8.2 Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 7/2015 (del número 438/2015 al núm.
473/2015)
8.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 8/2015 (del número 21/2015 al núm.
23/2015).
9. Mocions de Control
10. Precs i preguntes
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