EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
NÚM. 10/2014
DATA: 29 DE JULIOL DE 2014
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar, si procedeix, esborranys de les actes anteriors.
- Núm. 8/2014, de data 12 de juny de 2014.
- Núm. 9/2014, de data 25 de juny de 2014.
S’aproven per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2 .- GOVERNACIÓ I RÈGIM INTERIOR
2.1 Ratificar, si procedeix, la Resolució d'alcaldia núm. 279/2014, de 18 de juliol,
referent al Pacte Territorial de les Terres de l' Ebre pel Dret a Decidir.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i el vot en contra de
PxC i PP.
"Primer. Ratificar la Resolució d'alcaldia número 279/2014, de 18 de juliol, d'adhesió al
Pacte Territorial de les Terres de l'Ebre pel Dret a Decidir, que presenta ÒMNIUM Cultural a
les Terres de l'Ebre, en els termes abans detallats.
Segon. Comunicar aquesta Resolució a Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre."
3.- URBANISME I MEDI AMBIENT
3.1 Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, referent a
part de l'àmbit de la U.A. 1.3, qualificat com a Zona industrial Clau 4 a, “Antiga
IMSSA TAMSA”, amb l'objectiu d'incorporar un tram de vialitat.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana,
en la Unitat d'Actuació 1.3 d'implantació industrial, “Antigues instal.lacions Imssa-Tamsa”,
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, consistent en la incorporació d'un tram de
vialitat , provinent de la compra per part de l'Ajuntament d'una franja de 10m. d'ample per
40 m de llarg de la parcel.la edificable núm. 1 del Poligon Imssa-Tamsa , per adaptar el
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planejament a la reparcel.lació del sector feta, en els termes que s’assenyala en la
memòria adjunta a la present proposta.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública, durant el termini d’un mes,
mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de
major circulació a la província i en el tauler d’edictes de la Corporació. Dins el termini
d’exposició pública, els interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que creguin oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat
provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el de
Roquetes.
QUART.- Suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions, en els termes previstos a
l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010.
CINQUÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar el documents necessaris per compliment dels
acords anteriors."
3.2 Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, article 160,
que remet a la normativa que prové del Pla parcial “Antic Hort d'en Gas”, amb
l'objectiu d'incrementar l'ocupació màxima per parcel·la edificable, d'un 50% a un
70%, per la Clau 4 e.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
en la Unitat d'Actuació 14.1. Clau 4e. d'implantació industrial, Polígon Industrial la
Ravaleta”, consistent en incrementar la superfície d'ocupació de la parcel.la de 50% a 70%,
sense modificar l'index d'edificabilitat de la parcel.la, en els termes que s’assenyala en la
memòria adjunta a la present proposta.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública, durant el termini d’un mes,
mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
major circulació a la província i al tauler d’edictes de la Corporació. Dins el termini
d’exposició pública, els interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que creguin oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat
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provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el de
Roquetes.
QUART.- Sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui.
CINQUE.- Suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions, en els termes previstos a
l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010.
SISÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar el documents necessaris per compliment dels
acords anteriors."
3.3 Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, referent a la
segregació d'un àmbit de la Clau E, a l'entorn de l'Observatori de l'Ebre, amb
l'objectiu de delimitar i definir una nova Clau 6 en Sòl Urbà, com a zona de serveis
turístics.
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
que pretén segregar un àmbit de la clau E, amb l'objectiu de delimitar i definir una nova
Clau 6 dintre de sòl urbà consolidat, com a zona de serveis turístics, en els termes que
s’assenyala en la memòria adjunta a la present proposta.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública, durant el termini d’un mes,
mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de
major circulació a la província i en tauler d’edictes de la Corporació. Dins el termini
d’exposició pública, els interessats poden examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que creguin oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat
provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el de
Roquetes.
QUART.- Sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui.
CINQUE.- Suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions, en els termes previstos a
l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010.
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SISÈ.- S'haurà de reservar un mínim de 5m2 per a zona verda i espai lliure públic per cada
100 m2 de sostre existent.
SETÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar el documents necessaris per compliment dels
acords anteriors."
4. HISENDA
4.1 Ratificar, si procedeix, la Resolució d'alcaldia número 263/2014, per tal de
sol·licitar, a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, el
venciment anticipat del Pla econòmic-financer 2013-2015.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i l'abstenció del PSC, PxC i
PP.
"Primer.- Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor el
venciment anticipat del Pla econòmic-financer 2013-2015.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor el
venciment anticipat del Pla de Sanejament 2013-2015.
Tercer.- Ratificar aquest acord a la propera sessió plenària que es celebri.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor."
4.2. Aprovar, si procedeix, el Compte General corresponent a l'exercici 2012.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, el vot en contra del PSC i l'abstenció
de PxC i PP.
"PRIMER.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2012, el qual conté el
compte de l’Ajuntament de Roquetes i el compte de Roquetes Comunicació.
SEGON.- Trametre el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i com estableix l’article 212.3 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals que va aprovar el Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març."
4.3 Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre
2014.
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4.4. Donar compte de l'informe d'intervenció, relatiu al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre.
5. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 23/2014, de data 17 de juny de 2014.
- Núm. 24/2014, de data 25 de juny de 2014.
- Núm. 25/2014, de data 1 de juliol de 2014.
5.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'alcaldia següents:
- Núm. 7/2014, (del número 214/2014 al número 291/2014).
6. Mocions de Control
No en presenten cap.
7. Precs i preguntes
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