ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 10/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 26 de setembre de 2017
Horari: de les 20:03 hores fins a les 20:55 hores
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
Francesc Ollé Garcia, primer tinent d'alcalde
Mª Teresa Moreso Gisbert, tercera tinent d'alcalde
Mª Isabel Belmonte Rodríguez, regidora
Jordi Baucells Lluís, regidor
Francesc Josep Cabanes Mola, regidor
Josep Codorniu Suñer, segon tinent d'alcalde
Joan Ignasi Salvatella Roijals, quart tinent d'alcalde
Pere Romagosa Folch, regidor
Ramon Martínez Gallardo, regidor
José Francisco Bertomeu Curto, regidor
Joaquin Llopis Colomina, regidor
Ramon Martí Moragrega, regidor
Secretària acctal.
Maria Teresa Piñol Piñol
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 9/2017, de data 29 d'agost de 2017
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, canvi de denominació d'un àmbit ubicat dins del Polígon
Industrial La Ravaleta per Polígon Industrial Federico Garcia Sánchez, del municipi de
Roquetes.
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3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, Compte General corresponent a l'exercici 2016.
3.2. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient
núm. REC 04/2017.
3.3. Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm. 12/2017 de
modificació de crèdit mitjançant transferències.
3.4. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon
trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a
l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3.5. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2017.
3.6. 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 segon trimestre 2017.
3.7. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre 2017.
3.8. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 586/2017, referent a les línies
fonamentals dels pressupost de l'exercici 2018.
4. Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 30/2017, de data 22 d'agost de 2017
- núm. 31/2017, de data 29 d'agost de 2017
- núm. 32/2017, de data 12 de setembre de 2017
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 9/2017 (del número 499/2017 al número
598/2017)
4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 9/2017 (del número 25/2017 al número 26/2017)
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5. Mocions de control
6. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 9/2017, de data 29 d'agost de 2017
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia de l'esborrany de l'
acta núm. 9/2017, de data 29 d'agost de 2017, s’omet la seva lectura i el senyor Alcalde
pregunta si algun membre té alguna objecció a fer a l'esmentat esborrany d'acta i, com
que tots hi estan d’acord, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels membres
que legalment la componen.
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, canvi de denominació d'un àmbit ubicat dins del Polígon
Industrial La Ravaleta per Polígon Industrial Federico Garcia Sánchez, del municipi
de Roquetes.
ANTECEDENTS
La mercantil Pentrilo S.L., en data 3 d'agost de 2017, presenta escrit al registre general
de l'Ajuntament de Roquetes exposant el següent:
1.- Que el 1989, l'empresa Pentrilo S.L., dedicada a la fabricació d'eines per al pintor,
liderada pel seu llavors president, el senyor Federico García Sánchez, decideix instal.larse als terrenys que ara es coneixen com "Polígon Industrial La Ravaleta", construint una
primera nau d'uns 1.500 m2.
2.- Que des de llavors, la mercantil ha apostat per créixer dins del municipi de Roquetes,
executant a l'any 2002, la urbanització del sector D2.1A, del P.I. La Ravaleta.
3.- Que Pentrilo S.L., és una de les empreses més dinàmiques del municipi, amb més de
10.000 m2 construïts, d'instal.lacions industrials, que dóna feina a una mitjana de 70
persones.
4.- L'objectiu de la mercantil és continuar creixent mantenint la seva seu de fabricació a
Roquetes, aportant riquesa al municipi, sent una referència de la indústria local i en
concret del P.I. La Ravaleta.
5.- Pels motius abans esmentats i en reconeixement i homenatge al president, el senyor
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FEDERICO GARCIA SANCHEZ, per la seva aportació al desenvolupament industrial del
municipi i coincidint amb el desè aniversari de la seva mort, es sol.licita a aquest
Ajuntament el canviar el nom del P.I. La Ravaleta pel de P.I. FEDERICO GARCIA SANCHEZ.
El Polígon Industrial La Ravaleta, que està ubicat a la Clau 4e provinent del Pla Parcial
Hort d'en Gas, es va desenvolupar en dues fases, una a l'any 1995 i l'altra al 2005, fet
que justifica que hagi dins del mateix polígon dos àmbits diferenciats.
Atès la instància de part, presentada per la mercantil Pentrilo S.L., i atenent a la
motivació i raonaments justificats anteriorment, s'ha considerat la conveniència i
oportunitat de canviar la denominació d'un àmbit del polígon industrial, que a més es
troba majoritàriament ocupat per la mercantil sol.licitant, pel de P.I. FEDERICO GARCIA
SANCHEZ.
Sense procedir a cap variació urbanística i només atenent a la nomenclatura trobem dins
d'un mateix polígon dos àmbits que es corresponen a les dues fases d'urbanització, i que
queden de la manera següent:
1. Nom: Polígon Industrial La Ravaleta (correspon a la 1era fase d'urbanització de
l'any 1995).
2. Nom: Polígon Industrial FEDERICO GARCIA SANCHEZ (correspon a la 2ona fase
d'urbanització de l'any 2005).
S'annexa plànol delimitatiu de la nomenclatura dels dos polígons ubicats en el mateix
àmbit urbanístic.
Per aquest motiu, per Provisió de l’Alcaldia de data 12 de setembre de 2017 es va
encarregar a la secretaria acctal. de l'Ajuntament de Roquetes l'emissió d'un informe
sobre el procediment a seguir per procedir a canviar la denominació d'un àmbit del
Polígon Industrial La Ravaleta.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, estableix que "Els Ajuntaments
mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant d'això a totes les Administracions públiques
interessades. Hauran de també mantenir la corresponent cartografia o, en defecte
d'això, referència precisa de les adrecis postals amb la cartografia elaborada per
l'Administració competent".
Aquesta modificació te incidència en relació al padró municipal, en els termes que
disposa l'art. 17.2 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
com és que "Els Ajuntaments realitzaran les actuacions i operacions necessàries per
mantenir actualitzats els seus Padrons de manera que les dades contingudes en aquests
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concordin amb la realitat".
En aquest sentit, l’art. 14.4 de la Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria,
per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut
Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les
Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre gestió del padró municipal estableix, referint-se a la "retolació del
Municipi, Entitats de Població i Vies Urbanes", que:
•

D'acord amb els articles 75 i 76 del Reglament de Població i Demarcació
Territorial de les Entitats Locals, els Ajuntaments han de mantenir perfectament
identificats sobre el terreny cada via urbana, entitat i nucli de població.

•

Cada via urbana ha d'estar designada per un nom aprovat per l'Ajuntament. Dins
d'un municipi no pot haver-hi dues vies urbanes amb el mateix nom tret que es
distingeixin pel tipus de via o per pertànyer a diferents nuclis de població del
municipi.

•

El nom triat haurà d'estar en rètol ben visible col•locat al principi i al final del
carrer i en una, almenys, de les cantonades de cada encreuament. Es recomana
considerar com a principi de la via l'extrem o accés més proper al centre o lloc
més típic de l'entitat de població. A les places, el rètol es col•locarà al seu edifici
preeminent i en els seus principals accessos.

•

En les barriades amb carrers irregulars, que presentin entrants o placetes
respecte a la via matriu han de col•locar-se tants rètols de denominació com sigui
necessari per a la perfecta identificació. És aconsellable que en aquests casos
cada edifici porti el rètol de la via a la qual pertany.

Pel que fa al procediment, l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat que l’òrgan
competent per resoldre acordi un període d’informació pública, quan es consideri adient
segons la naturalesa del procediment. L’anunci s’ha de publicar al butlletí oficial de la
província i el termini per formular al•legacions no pot ser inferior a 20 dies.
També preveu que s’estableixin altres vies de participació dels ciutadans en el
procediment, directament o a través de les organitzacions i associacions reconegudes
per la llei.
Aquesta resolució correspon al Ple, i un cop pres l'acord es notificarà a les
administracions i resta d'interessats.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 19 de setembre de 2017, ho va
dictaminar favorablement per unanimitat del tots els membres presents.
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Per tot això, es proposa al PLE l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar inicialment el canviar de denominació d'un àmbit ubicat dins del
Polígon Industrial La Ravaleta per Polígon Industrial Federico GarcÍa Sánchez, del
municipi de Roquetes.
Segon.- Un cop pres l'acord, sotmetre el canvi de denominació del polígon a un termini
d'informació pública de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'edictes municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar
les observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si
transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o suggeriment,
aquest acord inicial quedaria aprovat definitivament, sense necessitat de nova aprovació
en forma expressa.
Tercer.- Aprovat definitivament el canvi de denominació de l'àmbit ubicat dins del P.I. La
Ravaleta, comunicar l'acord a Pentrilo S.L., a entitats, agrupacions locals o institucions
que puguin ser interessades i publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la Corporació perquè totes les persones interessades puguin conèixer-la.
Quart.- Contra aquest acord de Ple, pel fet de tractar-se d’un acte administratiu de
tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. En cas que
aquest acord esdevingui definitiu, posarà fi a la via administrativa i contra el mateix es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al
de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat de tots els
membres que legalment el componen.
3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, Compte General corresponent a l'exercici 2016.
ANTECEDENTS
1. En data 15 de juny de 2017 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del
compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de
l’informe d’intervenció preceptiu.
2. En data 15 de juny la interventora va emetre informe favorable de la interventora
relatiu al compte general de la corporació i del seu organisme autònom Roquetes
Comunicació, corresponent a l’exercici de 2016, les principals conclusions del qual són
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les següents:
- L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no corrents
estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta un estalvi de
347.215,18 euros.
- L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de tresoreria
per a despeses generals de 685.287,13euros. La gestió de la tresoreria presenta un
dèficit anual de -323,608,24 euros.
- La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
4.600,02 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 101,97% i d’ingressos
del 101,99%.
- En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu de
l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 1.252.661,92 euros, un
compliment de la regla de la despesa de 339.389,76 euros, un rati de deute viu de
83,25% i un PMP del darrer trimestre de 2016 de 10,55.
Pel que fa a l'organisme autònom Roquetes Comunicació les conclusions són les
següents:
- L'organisme autònom presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no
corrents estan estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix presenta
un estalvi de 7.019,87 euros.
- La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari ajustat de
792,84 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 102,19% i d’ingressos
del 90,80%.
- En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit les bases
d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 212 del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents del
simplificat.
3. En data 27 de juny de 2017 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes.
4. En data 18 de juliol de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va
dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte
general.
5. En data 04 de setembre la secretària va certificar que el Compte General es va
exposar al públic durant el termini de quinze dies i vuit més al Butlletí oficial de la
Província de Tarragona, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Roquetes i a l'e-tauler i
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que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb
la tramitació i el contingut.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016,
integrats pels següents documents comptables:
Entitat local:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 30.710.364,14 euros, un passiu
de 30.710.364,14 euros i un resultat de l’exercici de 347.215,18 euros, corresponent a
actiu corrent de 1.991.858,89€ que finança completament el passiu corrent de
1.644.643,71€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de 343.657,14 euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 3.422.249,83 euros, unes obligacions pendents de pagament de 925.543,67 euros, i
un resultat pressupostari ajustat de 685.287,13 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici,
es parteix d’un patrimoni net de 24.363.897,71 euros i al final de l’exercici hi ha un
patrimoni net de 29.065.720,43 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 824.362,43.euros i
s’arriba a unes existències finals de 500.754,19 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
Organisme autònom:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 20.025,92 euros, un passiu de
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20.025,92 euros i un resultat de l’exercici de 7.019,87 euros, corresponent a actiu
corrent de 10.488,02€ que finança completament el passiu corrent de 3.468,15€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de 4.527,68 euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 5.646,13 euros, unes obligacions pendents de pagament de 3.468,15 euros, i un
resultat pressupostari ajustat de 7.019,87 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici,
es parteix d’un patrimoni net de 16.557,77 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni
net de 16.557,77 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 5.303,53.euros i s’arriba
a unes existències finals de 6.561,89 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències
finals a l'entitat local de 501.854,48 euros i a l'organisme autònom de 6.561,89 euros.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats
per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb allò que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d'ERC, CiU, i PxC, i l'abstenció del PSC, PP i EiPR-E.
3.2. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit,
expedient núm. REC 04/2017.
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ANTECEDENTS
Per Resolució d’alcaldia número 2017-0581, de data 12 de setembre de 2017, s’ha iniciat
l’expedient núm. REC 04/2017 per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
Els annexos 1 i 2 contenen diverses factures i documents justificatius, emesos en forma
legal, que detallen les prestacions portades a terme pels corresponents proveïdors i que
originen l’obligació de pagar-les, doncs en cas contrari s'originaria un enriquiment injust
per a l'administració.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 163, 176 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.
2. Cal considerar els articles 26, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
3.

Base 20 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2017.

4.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

Tot i l'informe de la interventora.
I atès que la Comissió Informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada en data 19 de
setembre de 2017 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'ERC-AM, CiU,
PP i PxC i l'abstenció del PSC-CP i EiPR-E.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient núm. REC 04/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 2.684,02€, el detall individualitzat figura als annexos 1 i 2 d’aquest acord.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdit.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d'ERC, CiU, PxC i PP i l'abstenció del PSC i EiPR-E.
3.3. Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm. 12/2017 de
modificació de crèdit mitjançant transferències.
Ple ordinari núm. 10/2017

10 / 34

ANTECEDENTS
1. Per Resolució de l’alcaldia número 2017-0585, de data 13 de setembre de 2017, s’inicia
l’expedient número 12/2017 per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant
transferències de crèdit.
2. Per poder atendre la despesa que es detalla a continuació, per a la qual la consignació
en el pressupost municipal per a l’exercici 2017 és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries de diferents àrees de despesa, amb subjecció a les disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i es proposa la modificació de crèdit mitjançant:

Consignació de despeses amb crèdit en baixa
Aplicació
pressupostària

Nom

Consignació
actual

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

1.130.62900

Aparell desfibril·lador
Policia Local

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

TOTAL ÀREA DESPESA 1
1.312.60000

Adquisició terrenys CAP

150.000,00 €

TOTAL ÀREA DESPESA 3

2.000,00 €
150.000,00 €

0,00 €

150.000,00 €

Total baixa de crèdit: 152.000,00 €

Consignació de despeses amb crèdit en alta
Aplicació

Nom

Consignació
actual

Proposta
d'alta

Consignació
definitiva

Obres i millores urbanes

31.051,40 €

37.785,61 €

70.086,73 €

pressupostària

2.1532.61901
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2.1533.62500

Mobiliari urbà

700,00 €

TOTAL ÀREA DESPESA 1
1.342.62902

Aparell desfibril·lador
zona esportiva

0,00 €

TOTAL ÀREA DESPESA 3
2.454.61900

Arranjament de camins

10.000,00 €

TOTAL ÀREA DESPESA 4

10.000,00 €

10.700,00 €

47.785,61 €
2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €
102.214,39 €

110.964,67 €

102.214,39 €

Total alta de crèdit: 152.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica reguladora de la modificació de crèdit per transferència es recull
als articles: 179 i 180 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; 40 a 42 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa la Llei reguladora de les hisendes locals,
en matèria de pressupostos i en la Base 9 de les d’execució del pressupost per al exercici
2017.
2. Les transferències proposades afecten a diferents àrees de despesa i no afecten els
crèdits ampliables.
3. Les aplicacions pressupostàries que es proposen minorar no han estat incrementades
mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits
incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats. Les aplicacions pressupostàries que es proposen incrementar han
estat objecte de minoració, com a conseqüència de transferències anteriors en aquest
exercici.
4. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les aplicacions
pressupostàries que es proposen minorar.
5. Es compleixen els articles 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
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qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’article 41 del Reial
decret 500/1990.
Atès que la comissió informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada en data 19 de
setembre de 2017 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'ERC-AM, CiU, PP,
EiPR-E i PxC i l'abstenció del PSC-CP.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.
Aprovar l’expedient núm. 12/2017 de modificació de crèdit mitjançant
transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de
despesa, del pressupost municipal vigent.
2.
Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a l'e-tauler 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.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d'ERC, CiU, PxC, PP i EiPR-E i l'abstenció del PSC.
3.4. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon
trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a
l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es dóna compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon trimestre
de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre
HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3.5. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2017.
Es dóna compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2017.
3.6. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
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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 segon trimestre
2017.
Es dóna 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 segon trimestre 2017.
3.7. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre 2017.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre 2017.
3.8. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 586/2017, referent a les línies
fonamentals dels pressupost de l'exercici 2018.
Es dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 586/2017, referent a les línies
fonamentals dels pressupost de l'exercici 2018, i que tot seguit es detalla:
RESOLUCIÓ D’ALCADIA NÚM. 586/2017
1. ANTECEDENTS
1. El 10 de març de 2017, mitjançant resolució d'Alcaldia número 147/2017, es va
aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2018-2020.
2. El 28 de març de 2017, es va donar compte al Ple.
3. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, l’Alcalde va sol·licitar informe a la
Intervenció Municipal de la informació necessària per a determinar les línies
fonamentals del pressupost de l’exercici 2018, Decret d'Alcaldia número 582, de data 12
de setembre de 2017.
4. En data 13 de setembre de 2017, la interventora accidental va emetre informe sobre
les línies fonamentals del pressupost proposades per l’Alcaldia.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
Ple ordinari núm. 10/2017
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2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les
corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels
pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent
informació:








Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació
de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i
necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant
pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
RESOLC

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ple ordinari núm. 10/2017
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2018
2.958.499,00
85.000,00
1.033.080,00
1.984.343,00
35.000,00
6.095.922,00
50.000,00
50.000,00
3.000,00
3.000,00
6.148.922,00

1.
Aprovar
les
línies
fonamentals del pressupost
d’acord amb el següent detall:
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DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Ple ordinari núm. 10/2017
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2018
2.647.220,00
1.724.502,00
39.200,00
815.000,00
5.225.922,00
0,00
500.000,00
500.000,00
3.000,00
420.000,00
423.000,00
6.148.922,00
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2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018:
a) contemplen el compliment de l’estabilitat pressupostària, (si hi ha capacitat de
finançament)
b) contemplen el compliment de la regla de la despesa, (si marge de compliment
positiu)
c) contemplen el compliment de l’equilibri pressupostari (si equilibri pressupostari
positiu)
d) contemplen el compliment de l’anivellament pressupostari (si EC ajustat positiu)
e) contemplen el compliment de l’objectiu del deute (si rati de deute viu <110%)
3. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de l’exercici
2017 són les següents:
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INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons de contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS
Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat de finançament
Deute viu a 31/12
Operació Tresoreria
Préstecs
Ràtio de deute viu /Ingressos corrents

-

PREVISIÓ
2017
2.958.498,74
85.000,00
1.032.080,00
2.043.342,81
35.000,00
6.153.921,55

VARIACIÓ
2017-2018
0,00%
0,00%
0,10%
-2,89%
0,00%
-0,94%

200.000,00
200.000,00
3.000,00

-75,00%
-75,00%
0,00%

3.000,00
6.356.921,55

0,00%
-3,27%

2017
2.570.000,00
1.600.000,00
40.000,00
815.000,00
5.025.000,00

2017-2018
3,00%
7,78%
-2,00%
0,00%
4,00%

860.000,00
0,00
860.000,00
3.000,00
1.370.153,96
1.373.153,96
7.258.153,96

-41,86%

95.363,80
373.557,75
2.492.668,50
0,00
2.492.668,50
0

-41,86%
0,00%
-69,35%
-69,20%
-15,28%

-16,49%
-16,49%
-15,70%

PREVISIÓ
2018
2.958.499,00
85.000,00
1.033.080,00
1.984.343,00
35.000,00
6.095.922,00
0,00
50.000,00
50.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
6.148.922,00
2018
2.647.220,00
1.724.502,00
39.200,00
815.000,00
5.225.922,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
3.000,00
420.000,00
423.000,00
6.148.922,00
-95.410,52
324.589,48
2.081.560,89
0,00
2.081.560,89
0

*A la previsió de la liquidació de despeses del 2017 no s’inclou el fons de contingència
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4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
4. Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 30/2017, de data 22 d'agost de 2017
- núm. 31/2017, de data 29 d'agost de 2017
- núm. 32/2017, de data 12 de setembre de 2017
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 9/2017 ( del número 499/2017 al número
598/2017)
Resolució Alcaldia núm. 499/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària del Ple, atès el que estableix
l’art.112 del ROF, en 1a. convocatòria
prevista per al dimarts, 29 d'agost de
2017,a les 20:00 hores .

Resolució Alcaldia núm. 500/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de la
recàrrega de la targeta de l'autobús de
consergeria de data 23/08/2017, número
de recàrrega T1-15376, per import de 10
euros a favor de La Hispano Fuente en
Segures, Grup HIFE.

Resolució Alcaldia núm. 501/2017

Referent a concessió de llicència
ambiental per a la instal·lació de l'activitat
de Taller de xapa i pintura de vehicles.

Resolució Alcaldia núm. 502/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una empresa per haver infringit l’article
47 b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Ple ordinari núm. 10/2017

19 / 34

Resolució Alcaldia núm. 503/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 504/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 505/2017

Referent a incoar procediment de trasllat
del vehicle al Centre autoritzat de
tractament de vehicles, del vehicle
abandonat marca MG i model MG ZS, amb
matrícula 8454 CCN, sent el titular del
vehicle Sr. Francisco Vidal Jimenez.

Resolució Alcaldia núm. 506/2017

Referent a iniciar l’expedient de
modificació de crèdit del pressupost
municipal vigent mitjançant generació de
crèdit, finançat amb nous ingressos no
tributaris originats pels ajuts atorgats per
la
Direcció
General
d'Ecosistemes
Forestals i Gestió del Medi, pel projecte
"Actuacions silvícoles de millora forestal a
la forest CUP 21 Cova Avellanes i
Marturi", per import total de 20.350€ i
desglossat en DARP (57%) 11.599,50€ i
FEADER (43%) 8.750,50€; i pel projecte
"Treballs d'obertura d'una línia de
defensa contra incendis forestals i
construcció d'obra civil" per import total
de 29.965,35€ i desglossat en DARP (57%)
17.080,25€ i FEADER (43%) 12.885,10€.

Resolució Alcaldia núm. 507/2017

Referent a requerir a varies persones , per
tal que facin efectiu el pagament de la
sanció per import de 30, 00 € , en
concepte d'infracció de l'ordenança de
Convivència Ciutadana.
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Resolució Alcaldia núm. 508/2017

Referent a iniciar l’expedient número
11/2017 de modificació de crèdits
mitjançant transferència de crèdit entre
aplicacions
pressupostàries
del
pressupost municipal vigent.

Resolució Alcaldia núm. 509/2017

Referent a nomenar a la funcionària de
carrera, la Sra Encarna Llusià Tafalla,
tresorera acctal. des del dia 1 de
setembre fins al 12 de setembre de 2017
(ambdós inclosos).

Resolució Alcaldia núm. 510/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local,
atès el que estableix l’art.112 del ROF, en
1a. convocatòria prevista per al dimarts,
29 d'agost de 2017,a les 19:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 511/2017

Referent a contractar, mitjançant un
contracte temporal per acumulació de
tasques per donar suport a la plaça
d'auxiliar administrativa del dispensari
municipal de la Raval de Cristo, al senyor
Josep Lopez Curto.

Resolució Alcaldia núm. 512/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària del Ple, atès el que estableix
l’art.112 del ROF, en 1a. convocatòria
prevista per al dimarts, 29 d'agost de
2017,a les 20:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 513/2017

Referent a a provar l’expedient de
modificació de crèdit número 10/2017
mitjançant la generació de crèdit, finançat
amb nous ingressos no tributaris del
pressupost municipal originats pels ajuts
atorgats per la Direcció General
d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,
pel projecte "Actuacions silvícoles de
millora forestal a la forest CUP 21 Cova
Avellanes i Marturi", per import total de
20.350€ i desglossat en DARP (57%)
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11.599,50€ i FEADER (43%) 8.750,50€; i
pel projecte "Treballs d'obertura d'una
línia de defensa contra incendis forestals i
construcció d'obra civil" per import total
de 29.965,35€ i desglossat en DARP (57%)
17.080,25€ i FEADER (43%) 12.885,10€. .

Resolució Alcaldia núm. 514/2017

Referent a autorització a en Juan José
Rodríguez Garcia, funcionari d'aquest
Ajuntament, i domicili a Roquetes, al
carrer Sant Gregori número 5, per a, en
el meu nom, tramitar la sol·licitud de
certificat de signatura electrònica de
representant de persona jurídica, emès
per la Fàbrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda.

Resolució Alcaldia núm. 515/2017

Referent a accedir a la sol•licitud de
permuta formulada pel senyor Miquel
Àngel Esquerré Batalla agent de la policia
local d'Amposta i pel senyor Joan Hervàs
Muria agent de la policia local de
Roquetes, atès que es compleix per part
dels dos funcionaris els requisits exigits
en la legislació.

Resolució Alcaldia núm. 516/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació corresponent a les
indemnitzacions per als grups polítics
municipals del mes d'agost, per un import
total de 650,00 €.

Resolució Alcaldia núm. 517/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 518/2017

Referent a autoritzar al senyor Raul Cid
Pegueroles en representació del bar Casal
Hort de Cruells la cessió de 50 cadires.
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Resolució Alcaldia núm. 519/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus .

Resolució Alcaldia núm. 520/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes
d'agost de 2017 que ascendeix a l'import
de 176.409,86 euros, segons consta en
l’expedient administratiu instruït per a la
seva aprovació, i reconèixer a cadascú
dels treballadors que consten en ella el
dret a percebre les quantitats que per a
cadascú d’ells s’indiquen.

Resolució Alcaldia núm. 521/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 522/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 523/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
al un ciutadà, per haver infringit l’article
82, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 524/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 525/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un ciutadà, per haver infringit l’article 47
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b) A, de l’Ordenança
Convivència Ciutadana.

Municipal

de

Resolució Alcaldia núm. 526/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 527/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 528/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 529/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 530/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 531/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 532/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
una empresa, per haver infringit l’article
47 b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 533/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
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Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 534/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 535/2017

Referent a concedir, a BCNDATA, còpia de
l'atestat emès per la Policia Local en data
13/07/2017, sent els vehicles implicats
matrícula 2819FRX i 3885BYM. Aquestes
dades seran destinades exclusivament
per a la finalitat per a la qual han estat
sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 536/2017

Referent a
autoritzar i disposar la
despesa i reconèixer l'obligació del tiquet
de correus.

Resolució Alcaldia núm. 537/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 538/2017

Referent a aprovar les gratificacions per
assistència als òrgans col·legiats dels
membres de la corporació, corresponents
al mes d'agost de 2017, que ascendeixen
a l'import total de 9.125,00 euros, segons
consta en l’expedient administratiu
instruït per a la seva aprovació.

Resolució Alcaldia núm. 539/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 540/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
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b) A, de l’Ordenança
Convivència Ciutadana.

Municipal

de

Resolució Alcaldia núm. 541/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 542/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 15
de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 543/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 15
de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 544/2017

Referent a
iniciar expedient de
renovació, o caducitat, de les inscripcions
padronals corresponents a les persones
estrangeres no comunitàries sense
autorització de residència permanent

Resolució Alcaldia núm. 545/2017

Referent a
iniciar expedient de
renovació, o caducitat, de les inscripcions
padronals corresponents a les persones
estrangeres no comunitàries sense
autorització de residència permanent

Resolució Alcaldia núm. 546/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 547/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article
16, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 548/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
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a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 549/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 550/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 551/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà,per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 552/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 553/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 554/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 81
de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 555/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una empresa, per haver infringit l’article
47 b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 556/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article
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47 b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 557/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana,
per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 558/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 559/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 560/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 561/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 562/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 563/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 564/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
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Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 565/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 566/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 567/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 568/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 569/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 570/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una empresa ciutadà, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 571/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 572/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.
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Resolució Alcaldia núm. 573/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus

Resolució Alcaldia núm. 574/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a una ciutadana, per haver infringit
l’article 47 b) A, de l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 575/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 576/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
a un ciutadà, per haver infringit l’article 47
b) A, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 577/2017

Referent al ple suport al Referèndum que
s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre
de 2017 i complir les previsions que es
concreten a l’esmentada Llei.

Resolució Alcaldia núm. 578/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 579/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 580/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a
l'aplicació pressupostaria 5.231.22000
Material centre obert, per un import de
300,00 €, a favor de la senyora Núria
Salamó Castells per atendre el pagament
de despeses de material divers per
realitzar diferents activitats al Centre
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obert "Xirinxina".
Resolució Alcaldia núm. 581/2017

Referent a iniciar l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits
número REC 04/2017.

Resolució Alcaldia núm. 582/2017

Referent a encarregar a la Intervenció
Municipal l'informe corresponent a les
línies fonamentals del pressupost de
l’exercici 2018, d'acord amb els criteris
establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, així com amb les
seves normes de desenvolupament, com
per exemple l'Ordre HAP/2105/2012, d'1
d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions
de
subministrament
d'informació.

Resolució Alcaldia núm. 583/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local,
atès el que estableix l’art.112 del ROF, en
1a. convocatòria prevista per al dimarts,
12 setembre de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 584/2017

Referent
a
autoritzar
l'adscripció
temporal, en comissió de serveis, per
ocupar una plaça d'Agent de la Policia
Local de l'Ajuntament de Reus, al Sr. Joan
Carles Vernet Coll, amb NIF 39688020W,
pel període de l'1 d'octubre de 2017 fins
el 30 de setembre de 2018.

Resolució Alcaldia núm. 585/2017

Referent a iniciar l’expedient número
12/2017 de modificació de crèdits
mitjançant transferència de crèdit entre
aplicacions
pressupostàries
del
pressupost municipal vigent.

Resolució Alcaldia núm. 586/2017

Referent a aprovar les línies fonamentals
del pressupost .
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Resolució Alcaldia núm. 587/2017

Referent a informar al Servei Català de
Trànsit per l'expedient amb referència PET-6632, que no hi ha cap inconvenient en
la celebració de l'esdeveniment esportiu
anomenat "Crono Caro" a realitzar el
proper 17 de setembre de 2017, pel que
respecta al terme municipal de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 588/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació de la factura
número 9170458045, de data 06/09/17,
de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre - Real Casa de la Moneda,
corresponent a la renovació del certificat
digital de representant de persona
jurídica de l'Ajuntament de Roquetes, per
un import total de 16,94 €.

Resolució Alcaldia núm. 589/2017

Referent a concedir, a BCNDATA, còpia de
l'atestat emès per la Policia Local en data
sent els vehicles implicats matrícula
3769GMN, 4703FWD, WDESC. Aquestes
dades seran destinades exclusivament
per a la finalitat per a la qual han estat
sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 590/2017

Referent a concedir, a BCNDATA, còpia de
l'atestat emès per la Policia Local en data
03/08/2017, sent el vehicle implicat
matrícula R3284BCC. Aquestes dades
seran destinades exclusivament per a la
finalitat per a la qual han estat
sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 591/2017

Referent a
autoritzar i disposar la
despesa i reconèixer l'obligació del tiquet
de correus.

Resolució Alcaldia núm. 592/2017

Referent a desestimar el Recurs d'Alçada
presentat per un agent de la policia
local, atès que el recurs d'alçada
interposat està fora de termini.
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Resolució Alcaldia núm. 593/2017

Referent a personar-se davant del
Tribunal Suprem en el recurs de cassació
interposat per "ARC Concesionària de
Obras i Servicios S.A.", contra la sentència
número 257/2017, de 31 de març de 2017
de la secció cinquena de la sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (recurs
d'apel.lació núm. 292/2014).

Resolució Alcaldia núm. 594/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local,
atès el que estableix l’art.112 del ROF, en
1a. convocatòria prevista per al dimarts,
19 setembre de 2017,a les 18:00 hores .

Resolució Alcaldia núm. 595/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 596/2017

Referent a iniciar l’expedient per exigir al
Sr. Josep Tomàs Bellobí, propietari de
l'immoble situat al c. Unió, 17, el
compliment de les mesures provisionals i
definitives.

Resolució Alcaldia núm. 597/2017

Referent a
autoritzar i disposar la
despesa i reconèixer l’obligació a favor de
Galeria del Quadre.

Resolució Alcaldia núm. 598/2017

Referent a delegar la celebració d'un
matrimoni civil, en el Regidor de
l’Ajuntament de Roquetes Sr. Francesc
Ollé Garcia, el dia 23/09/2017, a les 13 h.

4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 9/2017 (del número 25/2017 al número 26/2017)
Ple ordinari núm. 10/2017

33 / 34

Resolució Presidència núm. 25/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes d'agost de
2017 que ascendeix a l'import de 5.676,78
€
segons
consta
en
l’expedient
administratiu
instruït per a la seva
aprovació, i reconèixer a cadascú dels
treballadors que consten en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d’ells s’indiquen.

Resolució Presidència núm. 26/2017

Referent a autoritzar i disposar les
despeses i reconèixer les obligacions per
un import total de 4.982,11€ (IVA inclòs),
corresponents a factures incloses en la
relació número 06/2017.

5. Mocions de control
El senyor Alcalde diu que no té constància de què, cap dels grups municipals hagi
presentat cap moció de control i a la vegada pregunta als diferents portaveus si en volen
sotmetre a la consideració del Ple alguna moció, en aquest moment de la sessió. Els
portaveus dels grups municipals responen que no en presenten cap.
6. Precs i preguntes
I no havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió de la qual jo,
com a Secretària acctal. estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde,
Francesc A. Gas Ferré
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