ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 13/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 31 d’octubre de 2017
Horari: de les 19:01 hores fins a les 20:50 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 actes anteriors
- Número 10/2017, de data 26 de setembre de 2017
- Número 11/2017, de data 17 d’octubre de 2017
- Número 12/2017, de data 24 d’octubre de 2017
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la
Fundació Futbol Club Barcelona, per a la implementació FutbolNet al municipi de
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Roquetes.
2.2. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
centre educatiu IES Roquetes, per a l’ús social de les instal·lacions del centre educatiu
per a la implementació del projecte FutbolNet.
2.3. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal d’Entesa i Progrés per
Roquetes per instar a la Generalitat a retirar les correccions de la Llei de Renda
Garantida de Ciutadania.
3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional i modificació ordenances fiscals i preus
públics per a l’any 2018.
4. Urbanisme, Contractació i Medi Ambient
4.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU
referent la creació de nova clau 4d.1 en l’àmbit industrial PADESA.
4.2. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós de 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 per serveis turístics al
terme municipal de Roquetes.
4.3. Aprovar, si procedeix, aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU referent
a l’establiment de superfície mínima de 700 m2 per parcel·la i una activitat per parcel·la
mínima, a l’àmbit del Polígon Industrial "La Ravaleta".
5. Cultura
5.1. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de
Roquetes, per fer l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una societat
plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 33/2017, de data 19 de setembre de 2017
- núm. 34/2017, de data 26 de setembre de 2017
- núm. 35/2017, de data 11 d’octubre de 2017
- núm. 36/2017, de data 17 d’octubre de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
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- Relació Resolucions d'Alcaldia número 10/2017 (del número 599/2017 al número
670/2017)
6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 10/2017 (del número 27/2017 al número 28/2017)
7. Mocions de control
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovar, si procedeix, esborrany actes anteriors
- Número 10/2017, de data 26 de setembre de 2017
- Número 11/2017, de data 17 d’octubre de 2017
- Número 12/2017, de data 24 d’octubre de 2017
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia dels esborranys de les
actes número 10/2017, de data 26 de setembre de 2017, número 11/2017, de data 17
d’octubre de 2017, número 12/2017, de data 24 d’octubre de 2017, s’omet la seva
lectura i el senyor Alcalde pregunta si algun membre té alguna objecció a fer als
esmentats esborranys d'actes i, com que tots hi estan d’acord, se sotmeten a votació i
s’aproven per unanimitat dels membres que legalment el componen.
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la
Fundació Futbol Club Barcelona, per a la implementació FutbolNet al municipi de
Roquetes.
El projecte "FutbolNet", liderat per la Fundació FCB, pretén fomentar experiències de
desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes, identificats com a
prioritaris per a la intervenció social i comunitària, basat en la metodologia "Futbol3",
una eina d'intervenció social nova a Catalunya, però d'èxit reconegut en altres països.
Reeduca a través de l'esport i permet treballar amb grups de joves, temes com la
convivència, la discriminació, el gènere, etc.
Així mateix pretén fomentar la integració social dels infants i adolescents que es troben
en situació d'alta vulnerabilitat a través de programes i projectes en que, mitjançant
l'esport, es donen un suport integral en termes d'educació, assistència sanitària, nutrició
i suport psicosocial, principalment en les regions i comarques més desfavorides de
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Catalunya, així com a les seves famílies.
Atès que durant el curs 2016-2017, la Diputació de Tarragona, la fundació Futbol Club
Barcelona i l'Ajuntament de Roquetes, van signar un conveni per a dur a terme el
projecte FutbolNet al municipi de Roquetes.
Atès que l'experiència va estar molt positiva, perquè es va poder veure una significativa
evolució del comportament dels infants i joves, els quals van poder comprovar que quan
treballen en equip aconsegueixen els objectius, que l'esforç d'un mateix el beneficia a
ell i a tot el grup, que és bàsic animar-se i ajudar-se. També es van treballar els valors de
l'esforç, del respecte i del treball en equip.
Atès que l'Ajuntament de Roquetes està interessat en el desenvolupament i posada en
funcionament del projecte FutbolNet per al curs 2017-2018.
Atès que per dur a terme aquest projecte, l'Ajuntament de Roquetes aportarà la
quantitat de 12.626,36 €, prevista en l'aplicació pressupostària «Fons d'Acció Social»
5.231.48901.6501
Atès que la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, en la sessió celebrada en data 24
d'octubre de 2017, ho va dictaminar amb els vots a favor d'ERC, CiU, PSC, PP i EiP i
l'abstenció de PxC.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni a signar entre l'Ajuntament de Roquetes i la Fundació FCB
per dur a terme el projecte futbolnet, temporada 2017-2018.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per tal que signi quants documents siguin necessaris
per a l'execució d'aquest acord.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 12.626,36 € euros a favor de la
fundació FCB.
Quart.- Notificar aquest acord a la Fundació FCB, al departament de Qualitat de Vida i al
departament d'intervenció als efectes oportuns.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
2.2. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i
el centre educatiu IES Roquetes, per a l’ús social de les instal·lacions del centre
educatiu per a la implementació del projecte FutbolNet.
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El projecte "FutbolNet", liderat per la Fundació FCB, pretén fomentar experiències de
desenvolupament humà i social en barris de ciutats catalanes, identificats com a
prioritaris per a la intervenció social i comunitària, basat en la metodologia "Futbol3",
una eina d'intervenció social nova a Catalunya, però d'èxit reconegut en altres països.
Reeduca a través de l'esport i permet treballar amb grups de joves, temes com la
convivència, la discriminació, el gènere, etc.
Així mateix pretén fomentar la integració social dels infants i adolescents que es troben
en situació d'alta vulnerabilitat a través de programes i projectes en que, mitjançant
l'esport, es donen un suport integral en termes d'educació, assistència sanitària, nutrició
i suport psicosocial, principalment en les regions i comarques més desfavorides de
Catalunya, així com a les seves famílies.
Atès que durant el curs 2016-2017, la Diputació de Tarragona, la fundació Futbol Club
Barcelona i l'Ajuntament de Roquetes, van signar un conveni per a dur a terme el
projecte FutbolNet al municipi de Roquetes.
Atès que l'experiència va estar molt positiva, perquè es va poder veure una significativa
evolució del comportament dels infants i joves, els quals van poder comprovar que quan
treballen en equip aconsegueixen els objectius, que l'esforç d'un mateix el beneficia a
ell i a tot el grup, que és bàsic animar-se i ajudar-se. També es van treballar els valors de
l'esforç, del respecte i del treball en equip.
Atès que l'Ajuntament de Roquetes està interessat en el desenvolupament i posada en
funcionament del projecte FutbolNet per al curs 2017-2018.
Atès que per dur a terme aquest projecte, l'Ajuntament de Roquetes ha sol·licitat
autorització per utilitzar les 2 pistes de futbol sala i el gimnàs del centre educatiu IES
Roquetes.
Atès que la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, en la sessió celebrada en data 24
d'octubre de 2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres
presents.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni a signar entre l'Ajuntament de Roquetes i l'IES Roquetes per
dur a terme el projecte FutbolNet, temporada 2017-2018.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per tal que signi quants documents siguin necessaris
per a l'execució d'aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a l'IES Roquetes i al departament de Qualitat de Vida
efectes oportuns.
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Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
2.3. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal d’Entesa i Progrés
per Roquetes per instar a la Generalitat a retirar les correccions de la Llei de Renda
Garantida de Ciutadania.
L’any 2011, el Govern de Convergència i Unió va aprovar amb el suport del PP la Llei
7/2011 de mesures fiscal i financeres, endurint les condicions d’accés a la Renda Mínima
d’Inserció i revisant els expedients amb prestacions ja atorgades per tal de reduir-ne el
nombre de perceptors i perceptores.
Com a conseqüència d’això, en només tres anys i amb uns processos administratius
plens d’irregularitats -segons el respectiu informe del Síndic de Greuges-, es va reduir en
un 29% el nombre de persones perceptores de la renda mínima d’inserció i va disminuir
en un 25% el pressupost de la Generalitat per a aquesta prestació social de darrera
instància. Tot això enmig de l’enorme augment de l’atur, la precarietat social i la pobresa
entre la classe treballadora del nostre país.
Com a resposta, des de la ciutadania i els moviments socials, va sorgir la idea de
presentar al Parlament de Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a una
Renda Garantida Ciutadana, fet que es va materialitzar el març del 2014 amb més de
120.000 signatures de suport, malgrat l’informe d’oposició presentat pel Govern de la
Generalitat davant la Mesa del Parlament.
Més de tres anys després, amb nombroses maniobres dilatòries del Govern de la
Generalitat i constants mobilitzacions socials com a resposta, per fi es va aprovar per
unanimitat al Parlament de Catalunya el passat juliol la Llei 24/2017 de la Renda
Garantida de Ciutadania, malgrat que amb importants rebaixes i concessions respecte a
la proposta inicial.
El passat 8 de setembre, però, tot just una setmana abans que es poguessin presentar
les primeres sol·licituds, el Departament de la Presidència anunciava en la correcció
d’errades de la Llei 14/2017 una modificació de la taula de prestacions econòmiques que
implicava una reducció mitjana de l’1,3% en l’import de la prestació per a les famílies
amb 2, 3, 4 o 5 adults, amb una disminució de les quantitats pactades inicialment entre
els promotors de la ILP, els grups parlamentaris i el Govern.
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En lloc de modificar la quantia de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que
és l’índex emprat com a referència per a la concessió d’ajuts, subvencions i subsidis, o
variar el percentatge a rebre d’aquest IRSC per no haver de modificar el total final, el
Govern va decidir disminuir la quantitat final de la prestació, triant l’opció més
perjudicial per a les persones en risc d’exclusió social demandants de la prestació, fins i
tot abans de ser instaurada.
Atès que:
●

●

●

Segons l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans: “tothom té
dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar,
especialment quant a l’alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i serveis
socials necessaris”.
Segons l’article 14 de la Carta Social Europea: “a fi d’assegurar l’exercici efectiu
del dret a beneficiar-se dels serveis socials, les parts es comprometen a promoure o
organitzar serveis que, utilitzant mètodes de treball social, contribueixin al
benestar i al desenvolupament de les persones i dels grups en la comunitat, i a llur
adaptació a l’entorn social”.
Segons l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya: “les persones o famílies que es
troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de
ciutadania que els asseguri uns mínims de vida digna, d’acord amb les condicions
que legalment s’estableixen”.

La Comissió Europea defineix les persones en situació de pobresa com aquelles
persones, famílies i grups els recursos dels quals són tan limitats que els exclouen del
nivell de vida que es considera acceptable a la societat on viuen. Segons les darreres
dades oficials, l'any 2014 la proporció de persones a Catalunya en situació de risc de
pobresa era del 20,9%; el 29,9% en el cas de menors.
Atès que la Comissió Informativa de Qualitat de Vida, en la sessió celebrada en data 24
d'octubre de 2017, ho va dictaminar amb l'abstenció d'ERC, CiU, PSC, PP i PxC i el vot a
favor d'EiP.
Per tot això, el grup municipal d’ENTESA I PROGRÉS PER ROQUETES proposa al Ple de
l’Ajuntament de Roquetes l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat i al Departament de la Presidència a rectificar
la seva correcció d’errades de la Llei 14/2017 de la Renda Garantida de Ciutadania de
manera que no es modifiquin a la baixa les quantitats finals de la prestació en cap cas.
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Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat el màxim compromís amb el
desenvolupament de la Llei 14/2017 de Renda Garantida de la Ciutadania, tant des d’un
punt de vista pressupostari com pel que fa a la difusió pública, a la logística
administrativa i als terminis d’instauració gradual de la prestació fins a l’any 2020,
garantint permanentment l’accés a aquest dret social subjectiu sense causar cap
perjudici econòmic a tota persona que compleixi els requisits legals.
Tercer.- Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals.
Es sotmet a votació la moció presentada, no aprovant-se amb el vot en contra d’ERC,
CiU, l’abstenció del PP i PxC i el vot a favor del PSC i EiPR-E.
3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional i modificació ordenances fiscals i
preus públics per a l’any 2018.
Les entitats locals gaudeixen del principi d'autonomia local per establir i exigir tributs
de conformitat amb el que estableix la Llei reguladora de les bases de règim local, el
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atesa aquesta potestat reglamentària dels ens locals en l'àmbit de les seves
competències, d'imposar i de modificar impostos i taxes, s'ha incoat l'expedient per a la
modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2018, mitjançant
resolució d'Alcaldia.
Atès que la Comissió Informativa d'Hisenda, en la sessió ordinària realitzada en data 24
d'octubre de 2017, ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'ERC, CiU i
PxC, i l'abstenció del PSC, PP i EiPr.
Per tot l'exposat, es proposa al Ple l'adopció de l'acord següent:
PROPOSTA D'ACORD
Primer.- Aprovar provisionalment les imposicions i les modificacions de les ordenances
fiscals per a l'any 2018 que es detallen a continuació:
- Modificar l'Ordenança fiscal número 1 reguladora de l'Impost sobre béns
immobles.
A l'article 4t. quant a exempcions, s'afegeix l'exempció següent:
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"S'estableix una exempció de l'impost de béns immobles, als béns dels quals són titulars
els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que els mateixos estiguin directament
afectats al compliment dels fins específics dels referits centres. Per gaudir d'aquesta
exempció cal adjuntar a la corresponent sol·licitud la següent documentació:
- Acreditació de la titularitat del bé immoble.
- Acreditació de l'afectació del centre a finalitats sanitàries."
- Modificar l'Ordenança fiscal número 8 reguladora de la Taxa de cementiri
municipal.
Es modifica i s'afegeixen noves tarifes a l'article 6è. relatiu a la quota tributària, quedant
redactat de la manera següent:
Article 6è. Quota tributària
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de les tarifes següents:
Epígraf primer. Assignació de sepultures, nínxols.
Nínxols nous.
a) Cessió de drets funeraris nínxols 1ª andanada
b) Cessió de drets funeraris nínxols 2ª andanada
c) Cessió de drets funeraris nínxols 3ª andanada
d) Cessió de drets funeraris temporals d’1 a 5 anys, per
any
Nínxols usats
a) Cessió de drets funeraris 1ª andanada
b) Cessió de drets funeraris 2ª andanada
c) Cessió de drets funeraris 3ª andanada
d) Cessió de drets funeraris temporals d’1 a 5 anys, per any

1.126,82 €
1.152,16 €
1.079,82 €
28,92 €
676,11 €
691,32 €
647,90 €
17,29 €

Respecte a la cessió de drets funeraris temporals d'1 a 5 anys en nínxols nous es
realitzarà, excepcionalment, en el cas que no hagi disponibilitat de nínxols usats.
Epígraf segon. Transmissió de titularitat de drets funeraris dels nínxols.
a) Entre familiars fins a 3r grau de parentesc
b) Sense parentesc:
b.1. Transmissió de drets funeraris 1ª andanada
b.2. Transmissió de drets funeraris 2ª andanada
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b.3. Transmissió de drets funeraris 3ª andanada

647,90 €

Epígraf tercer. Manteniment i conservació.
Conservació de drets funeraris nínxols període 1 any

14,75 €

Epígraf quart. Drets, trasllats i col·locació làpides.
a) Drets d'enterrament (inhumació i exhumació)
b) Trasllat de despulles per nínxol
c) Col·locació de làpida

Epígraf cinquè. Expedició títol nínxol.
Expedició títol nínxol

70,00 €
100,00 €
22,91 €

22,91 €

- Modificar l'Ordenança fiscal número 12 reguladora de la Taxa per llicència
d'obertura d'establiments, llicència ambiental i comunicació prèvia o declaració
responsable.
S'afegeix un article referent a bonificacions, la redacció del qual és la següent:
Bonificacions.
Amb l'objecte de fomentar la implantació del comerç i la indústria, es concedeix un 50%
de bonificació en la quota tributària per a la implantació de noves activitats industrials,
comercials o de serveis que s'instal·lin en qualsevol indret del terme municipal de
Roquetes.
- Modificar l'Ordenança fiscal número 13 reguladora de la Taxa per l'entrada de
vehicles a través de les voreres i reserves de la via pública per aparcament exclusiu,
parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
S'elimina l'article 6è relatiu a les normes de gestió.
El següent article quant a les quotes tributàries queda redactat de la manera següent:
"Article 6è. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb el següent quadre de tarifes:
Tarifa primera
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1.1. Gual fins a 3ml. a l’any tota la jornada
1.2. Gual fins a 3ml. a l’any mitja jornada
1.3. Per cada ml de més a jornada complerta a l'any
1.4. Per cada ml de més a mitja jornada a l'any

117,65 €
73,54 €
38,54 €
23,38 €

Queda inclosa en aquesta tarifa l’entrada a locals per a la venda exposició, reparació de
vehicles o per a la prestació dels serveis de greixatge, rentat, banyat de petroli etc.
Tarifa segona
2.1. Reserva d’espai en les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i
descàrrega en reserva de mitja jornada ml. i mes a l'any.

2,79 €

Tarifa tercera
3.1. Reserva d’espais en les vies i terrenys d’ús públic concedits a
Hotels, entitats o particulars, per a aparcament exclusiu o prohibició
d’estacionament per ml. a l’any

27,76 €

Tarifa quarta
4.1. Venda placa gual
4.2. Tramitació placa distintiu gual

12,33 €
7,87 €

- Modificar l'Ordenança fiscal número 17 reguladora de la Taxa per l'ocupació de
terrenys d'ús públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques
puntals, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
De l'article 6è. referent a la quota tributària, es modifiquen els conceptes següents:
- a la tarifa primera, de l'ocupació de la via pública amb mercaderies es modifica el
concepte:
Mínim ocupació via pública al mes: 3,50 €
- a la tarifa tercera, de l'ocupació de la via pública amb tanques, puntals, extintors,
bastides, etc., es modifica el concepte:
Mínim ocupació via pública al mes: 27,00 €

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de l'Edicte
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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.- Aquestes imposicions i modificacions de les Ordenances fiscals, no entraran en
vigor fins que no s'hagi fet la seva publicació íntegra al BOPT.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d’ERC, CiU, i l’abstenció del PSC, PP, PxC i EiPR-E.
4. Urbanisme, Contractació i Medi Ambient
4.1. Aprovar, si procedeix, aprovació provisional de la Modificació puntual del PGOU
referent la creació de nova clau 4d.1 en l’àmbit industrial PADESA.
Atès que el Ple, en sessió realitzada en data 14 d'agost de 2017, va aprovar inicialment
la modificació puntual del PGOU de Roquetes consistent en la creació de nova clau 4d.1
en l'àmbit industrial PADESA.
Atès que s'ha exposat al públic, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província núm.
141, de 21 de juliol de 2017, al Diari l'Ebre, de 28 de juliol de 2017, a la web municipal i al
taulell d'anuncis.
Atès que durant el termini de d'exposició al public no s'han presentat al.legacions.
En data 5 de juliol de 2017 es rep de la Oficina de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre
informe d'avaluació ambiental en que comunica que no es cap dels supòsits d'avaluació
ambiental estratègica d'acord amb la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental
de plans i programes.
Atès que la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, en sessió realitzada el 24
d'octubre de 2017, ho va dictaminar per unanimitat de tots els membres que legalment
la componen.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la la modificació puntual del PGOU de Roquetes
consistent en la creació de nova clau 4d.1 en l'àmbit industrial PADESA.
Segon.- Remetre la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la
Comissió territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre, als efectes de la seva aprovació
definitiva.
Ple ordinari 13/2017

12 / 29

Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
4.2. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós de 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 per serveis
turístics al terme municipal de Roquetes.
Vista la tramitació de l'expedient 55/2015 que correspon a la modificació puntual del
PGOU de Roquetes 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.
Vist l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre 11 de
desembre de 2014 que acorda suspendre l'aprovació definitiva fins que es presenti un
text refós verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional que incorpori les
prescripcions següents:
•
•

1. Cal incrementar les cessions per al sistema d’espais lliures de manera que es
configuri una plaça pública vinculada amb l’accés a l’Observatori.
2. Cal corregir l’errada material detectada en la numeració de la normativa.

Atès que en data 19 d'octubre de 2019 es presenta certificació de l'Observatori de
l'Ebre conforme faran cessions de 192 m2 tal com es proposava.
Vist el text refós de l'esmentada modificació presentat pels Serveis Tècnics municipals
que inclou les prescripcions requerides de l'acord de la CUTE.
Atès que la Comissió Informativa d’Urbanisme, Contractació i Medi Ambient ho va
dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres, en sessió realitzada el 24
d'octubre de 2017.
El Ple va adoptar els següents acords:
Primer.- Verificar el Text Refós modificació puntual del PGOU de Roquetes 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.
Segon.- Trametre aquest acord juntament amb el text refós de la modificació puntual
del PGOU per duplicat exemplar i diligenciat a la Comissió d'urbanisme de les Terres de
l'Ebre per la seva aprovació definitiva.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
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4.3. Aprovar, si procedeix, aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU
referent a l’establiment de superfície mínima de 700 m2 per parcel·la i una activitat
per parcel·la mínima, a l’àmbit del Polígon Industrial "La Ravaleta".
En data 7 de novembre de 2003, es va publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4005, el Text Refós del PGOU del municipi de Roquetes.
Els Serveis Tècnics proposen modificar el PGOU de Roquetes consistent a l'establiment
de nova superfície mínima de 700m2 per parcel.la i una activitat per parcel.la mínima del
Polígon Industrial la Ravaleta d'aquest terme municipal.
Segons l’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'urbanisme, les propostes de modificació del planejament urbanístic
han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència
amb relació als interessos públics i privats concurrents.
Vist que l’arquitecte municipal raona i justifica, en la Memòria que ha elaborat, en data
octubre de 2017, la necessitat de modificació del planejament urbanístic, en el termes
d'aquest precepte.
Atès el que estableixen els articles 107, 117 i 118 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès l’informe de Secretaria de 17 d'octubre de 2017.
Atès que la Comissió Informativa d'Urbanisme, Contractació i Medi Ambient, ho va
dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres, en sessió realitzada el 24
d'octubre de 2017.
El Ple va adoptar els següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
consistent a l'establiment de nova superfície mínima de 700m2 per parcel.la i una
activitat per parcel.la mínima del Polígon Industrial la Ravaleta d'aquest terme municipal
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.
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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.
Cinquè.- 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.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
5. Cultura
5.1. Aprovar, si procedeix, moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista
de Roquetes, per fer l’educació una eina fonamental per a la construcció d’una
societat plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament
pròspera.

Atès, les darreres declaracions i afirmacions qüestionant el model educatiu
català i el seu sistema d’immersió lingüística per part de ministres del Govern
espanyol, i altres representants polítics destacats.
Atès que, a Catalunya, es va optar per un sol model educatiu, perquè per a
nosaltres és més important treballar la convivència de nens i nenes de forma
integral i inclusiva, que no pas seguir altres models d’altres comunitats
autònomes i països, on la separació per llengua i per l’elecció de les famílies
entre dos models diferenciats ha acabat establint diversos models educatius.
Atès que, aquest model s’ha demostrat de qualitat, com així ho demostren els
resultats obtinguts tant en l’adquisició de competències bàsiques com en els
resultats de finals de cicle i, singularment, en les proves d’accés a la universitat.
Atès que, l’aportació del sistema educatiu a la integració de persones
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nouvingudes a la nostra societat -tot i els sobre costos i esforços que els centres,
els docents i les comunitats territorials educatives han hagut d’efectuar-, ha
estat cabdal per a la consecució de més cohesió social.
Atès que, en l’assoliment d’aquests objectius, que el Model Educatiu de
Catalunya, fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves
generacions de ciutadanes i ciutadans.
Atès que, el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i
professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem.
Atès que, l’esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la
participació, el debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i
esdevenen principis pedagògics que compartim i defensem.
Atès que la Comissió informativa de cultura, ensenyament i joventut realitzada
en sessió extraordinària i urgent el dia 24 d'octubre de 2017, ho va dictaminar
favorablement amb els vots a favor de ERC, CiU, PSC, EiP i PxC i amb l'abstenció
del PP.
El Ple va adoptar els següents acords:
Primer. Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa,
posen en qüestió l’acció educativa i el model d’escola catalana.
Segon. Instar al Ministeri d’Educació a la retirada dels seus requeriments sobre
suposats "adoctrinament ideològics" que havia sol-licitat a la Conselleria
d’Ensenyament, però que no tenen cap base fonamentada i sols venen motivats
per la situació política que viu el país.
Tercer. Instar a la Conselleria d’Ensenyament a prendre les mesures necessàries
per mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model
educatiu que ens hem donat.
Quart. Vetllar per preservar els i les alumnes de tota possible simplificació de
missatges mancada de respecte, agressivitat i assetjament que pugui aparèixer
en els centres educatius.
Cinquè. Traslladar aquests acords a la Conselleria d’Ensenyament, al Parlament
de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de
Municipis de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats
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educatives del municipi.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d’ERC, CiU, PSC, PxC i EiPR-E i l’abstenció del PP.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 33/2017, de data 19 de setembre de 2017
- núm. 34/2017, de data 26 de setembre de 2017
- núm. 35/2017, de data 11 d’octubre de 2017
- núm. 36/2017, de data 17 d’octubre de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 10/2017 (del número 599/2017 al número
670/2017)
Resolució Alcaldia núm. 599/2017

Referent a celebrar matrimoni civil el dia 6
d’octubre de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 600/2017

Referent a iniciar l’expedient número 13/2017
de modificació de crèdits mitjançant
transferència de crèdit entre aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal
vigent.

Resolució Alcaldia núm. 601/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus,
per import de 225,28 €.

Resolució Alcaldia núm. 602/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus,
per import de 15,36 €.

Resolució Alcaldia núm. 603/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, segons Registre
d'Entrada de data 14 de setembre de 2017,
amb número 4568.

Resolució Alcaldia núm. 604/2017

Referent
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presentades per una ciutadana, segons
Registre d'Entrada de data 5 de setembre de
2017, amb número 4445.
Resolució Alcaldia núm. 605/2017

Referent a autoritzar, a
una ciutadana,
ocupar la via pública amb camió grua per tal
de netejar la canal de desguàs dels pluvials
dels immobles als carrers Sant Joan 10 i 26, el
proper 25 de setembre a partir de les 7 hores.

Resolució Alcaldia núm. 606/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus,
per import de 5,65 €.

Resolució Alcaldia núm. 607/2017

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, 26 de setembre de 2017,a les
20:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 608/2017

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, 26
setembre de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 609/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 610/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 611/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
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47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 612/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 613/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 614/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus,
per import de 57,34 € i de 16,08 €.

Resolució Alcaldia núm. 615/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús de la sala
polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè
Lleixà, al senyor Jordi Borràs Faneca, en
representació de Prevenactiva SLU, per
realitzar un curs de formació el dia
27/09/2017 de les 9h a les 12h.

Resolució Alcaldia núm. 616/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 617/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 618/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a un
ciutadà , per haver infringit l’article 16 de
l’Ordenança
Municipal
de Convivència
Ciutadana.
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Resolució Alcaldia núm. 619/2017

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. 620/2017

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. 621/2017

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. 622/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 623/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
18.5, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 624/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus,
per import de 21,20 €.

Resolució Alcaldia núm. 625/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes de
setembre de 2017 que ascendeix a l'import de
173.609,00 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.
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Resolució Alcaldia núm. 626/2017

Referent a
autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a les
aplicacions
pressupostàries
2.1533.214
Reparació i manteniment vehicles brigada vies
públiques,
2.160.214
Reparació
i
manteniment vehicles brigada clavegueram i
2.163.214 Reparació i manteniment vehicles
brigada neteja viaria, per un import de 220€,
per atendre el pagament de despeses per
passar la inspecció tècnica obligatòria
(ITEUVE) dels vehicles de la brigada
matrícules Camió Isuzu 7191 BXD, Opel
Combo 8892 BKL, Citroën Jumper 6483 DKG i
Renault Expres T-9451-S.

Resolució Alcaldia núm. 627/2017

Referent a declarar la màxima urgència per
contractar al senyor José Daniel Lendines
Royo, Oficial 1a per realitzar els treballs
d'arranjament de totes les cobertes dels
nínxols del cementiri municipal així com els
nínxols degut al mal estat en que es troben,
l'arranjament dels sots dels camins del
Colomar, Càrdenes i pavimentació dels vorals
del camí de Vilaret, la col·locació d'un tub de
drenatge a la zona del pavelló, que es
preveuen realitzar des del dia 1 d'octubre de
2017, amb una previsió d'acabament el 31 de
març de 2018.

Resolució Alcaldia núm. 628/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus,
per import de 6,70 €.

Resolució Alcaldia núm. 629/2017

Referent a convocar a tots els treballadors de
l'Ajuntament de Roquetes a una ATURADA
GENERAL el dimarts dia 3 d'octubre de 2017,
de les 00.00 hores fins les 24.00 hores. Tancar
els serveis municipals no essencials
respectant els serveis mínims obligatoris.
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Resolució Alcaldia núm. 630/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a l'aplicació
pressupostaria
6.920.22200
Servei
Comunicacions, per un import de 400,00 €, a
favor de la senyora Ma. Auxiliadora Martínez
López, conserge de l'Ajuntament, per atendre
el pagament de les despeses diàries de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 631/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 632/2017

Referent a procedir a la presa de possessió de
les places d'Agent de Policia Local, a partir del
dia 1 de gener de 2018, cessant en les places
on actualment estan ocupant des d'aquest
mateix dia, tant del Sr. Miquel Àngel Esquerré
Batalla com del Sr. Joan Hervàs Múria.

Resolució Alcaldia núm. 633/2017

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. 634/2017

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. 635/2017

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. 636/2017

Referent a iniciar l’expedient de modificació
de crèdit del pressupost municipal vigent
mitjançant generació de crèdit, finançat amb
nou ingrés no tributari originat pel "Programa
de suport al manteniment de les activitats
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dels centres oberts, durant el període de
vacances escolars d'estiu, i de promoció
d'actuacions que garanteixin la cobertura de
necessitats
bàsiques
dels
infants
i
adolescents atesos", subvencionat pel Consell
Comarcal del Baix Ebre i per import de
7.445,27€.
Resolució Alcaldia núm. 637/2017

Referent a iniciar l’expedient per exigir al
Moto Club Tortosa, titular de la propietat
situada al polígon 38 parcel·la 321, el
compliment de les mesures que tot seguit es
detallen, en forma IMMEDIATA I URGENT la
següent actuació : Treure, les escombraries i
els
pneumàtics,
deixant
la
parcel·la
completament neta, i restaurada al seu estat
original anterior als abocaments,per tal de
garantir les condicions de seguretat,
salubritat i protecció del medi ambient.
Els treballs s'hauran iniciar immediatament de
rebre aquesta ordre d'execució i acabar en el
termini de 15 dies.

Resolució Alcaldia núm. 638/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a les
aplicacions
pressupostàries
1.920.23020
Dietes personal, per un import de 300€ i
1.920.23120 Locomoció personal, per import
de 300€, per atendre el pagament de les
despeses pels actes corresponents a la
inauguració del CAP de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 639/2017

Referent a aprovar les gratificacions per
assistència als òrgans col·legiats dels
membres de la corporació, corresponents al
mes de setembre de 2017, que ascendeixen a
l'import total de 2.750,00 €, segons consta en
l’expedient administratiu instruït per a la seva
aprovació.

Resolució Alcaldia núm. 640/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, atès el
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que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimecres, 11
d'octubre de 2017, a les 18:00 hores.
Resolució Alcaldia núm. 641/2017

Referent a aprovar l’expedient de modificació
de crèdit número 14/2017 mitjançant la
generació de crèdit, finançat amb nou ingrés
no tributari del pressupost municipal per
import de 7.445,27 €.

Resolució Alcaldia núm. 642/2017

Referent a aprovar l’expedient de modificació
de crèdit número 13/2017 per transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries
del pressupost municipal.

Resolució Alcaldia núm. 643/2017

Referent a resolució de l’expedient de baixes
per inscripció indeguda al padró d’habitants
per incompliment dels requisits de l’article 54
del reglament de Població i Demarcació
Territorial.

Resolució Alcaldia núm. 644/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 645/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, segons Registre
d'Entrada número 4833, de data 29 de
setembre de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 646/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, segons Registre
d'Entrada número 5023, de data 8 d’octubre
de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 647/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, segons Registre
d'Entrada número 4745, de data 25 de
setembre de 2017.
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Resolució Alcaldia núm. 648/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, segons Registre
d'Entrada número 5036, de data 9 d’octubre
de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 649/2017

Referent a imposar a un ciutadà, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 650/2017

Referent a imposar a un ciutadà , una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 651/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
extraordinària del Ple de l'Ajuntament de
Roquetes, atès el que estableix l’art.112 del
ROF, en 1a. convocatòria prevista que tindrà
lloc, dimarts, 17 d'octubre de 2017, a les 20 :
00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 652/2017

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, 17
d'octubre de 2017, a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 653/2017

Referent a incoar expedient per a l’aprovació
de les ordenances fiscals i preus públics per a
l'any 2018.

Resolució Alcaldia núm. 654/2017

Referent a reconèixer al senyor Alejandro de
la Fuente Cerezo, agent interí de la Policia
Local de Roquetes, amb efectes des del 12 de
setembre de 2017, una antiguitat total de
1.102 dies.
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Resolució Alcaldia núm. 655/2017

Referent a Iniciar l’expedient per exigir a la
Sra. Ana Maria Sabaté Rodríguez, titular de la
propietat situada al polígon 39 parcel·la 70, el
compliment de les mesures en forma
IMMEDIATA I URGENT la següent actuació :
Treure, les escombraries, deixant la parcel·la
completament neta, i restaurada al seu estat
original anterior als abocaments,per tal de
garantir les condicions de seguretat,
salubritat i protecció del medi ambient.
Que la neteja es faci manualment per tal de
no afectar el mur de pedra seca existent que
el planejament considera elements protegits.
Els treballs s'hauran iniciar immediatament de
rebre aquesta ordre d'execució i acabar en el
termini de 15 dies.

Resolució Alcaldia núm. 656/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà segons Registre
d'Entrada número 4538, de data 12 de
setembre de 2017, per infracció de
l’ordenança de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 657/2017

Referent a iniciar l’expedient per exigir a la
Sra. Ana Maria Sabaté Rodríguez, titular de la
propietat situada al polígon 39 parcel·la 70, el
compliment de les mesures en forma
IMMEDIATA I URGENT la següent actuació :
Treure, les escombraries, deixant la parcel·la
completament neta, i restaurada al seu estat
original anterior als abocaments,per tal de
garantir les condicions de seguretat,
salubritat i protecció del medi ambient.
Que la neteja es faci manualment per tal de
no afectar el mur de pedra seca existent que
el planejament considera elements protegits.
Els treballs s'hauran iniciar immediatament de
rebre aquesta ordre d'execució i acabar en el
termini de 15 dies.

Resolució Alcaldia núm. 658/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, segons Registre
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d'Entrada número 4368, de data 30 d’agost de
2017, per infracció de l’ordenança de
Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 659/2017

Referent a
acceptar les al·legacions
presentades per una ciutadana, segons
Registre d'Entrada número 4730, de data 22
de setembre de 2017, per infracció de
l’ordenança de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 660/2017

Referent a imposar a un ciutada, una sanció
per import de 30,00 € com a responsable de
la infracció administrativa tipificada als
articles 47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança
municipal de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 661/2017

Referent a imposar a u ciutadà, una sanció per
import de 30,00 € com a responsable de la
infracció administrativa tipificada als articles
47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 662/2017

Referent a que sent necessari per les raons
següents: per deficient estat i deterioració,
procedir a declarar com ben no utilitzable el
següent bé vehicle Renault Tràfic, matrícula T7819-AD, per resultar inaplicable als Serveis
Municipals de la Brigada, als quals està
adscrit, a l’inventari de béns, epígraf 134/3/1,
ja que no pot ser destinat al seu normal
aprofitament.

Resolució Alcaldia núm. 663/2017

Referent a nomenar a la funcionària de
carrera, la senyora Josefa Arbona Ortí,
secretària acctal. del 6 al 10 de novembre,
atès l’absència de la secretària acctal. M.
Teresa Piñol Piñol.

Resolució Alcaldia núm. 664/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús d'una sala
del Casal Hort de Cruells, al senyor Artur
Giménez Cid, en representació del sindicat
d'activitats Diverses de les Terres de l'Ebre de
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la CGT, per realitzar una reunió el dia 27
d'octubre de 2017 de les 19h a les 21h (15-20
persones).
Resolució Alcaldia núm. 665/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
extraordinària i urgent del Ple, atès el que
estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 24
d'octubre de 2017, a les 20:30 hores.

Resolució Alcaldia núm. 666/2017

Referent a incoació d’expedient de baixes per
inscripció indeguda al padró d’habitants per
incompliment dels requisits de l’art. 54 del
Reglament de Població i Demarcació
Territorial dels ens locals. Tràmit d’audiència.

Resolució Alcaldia núm. 667/2017

Referent a incoar expedient de baixa d’ofici
núm. 35, del Padró municipal de l’Ajuntament
de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 668/2017

Referent a
iniciar l’expedient número
15/2017 de modificació de crèdits mitjançant
transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal
vigent.

Resolució Alcaldia núm. 669/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per una ciutadana, segons
Registre d'Entrada número 4748, de data 21
de setembre de 2017, per infracció de
l’ordenança de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 670/2017

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, 24
d'octubre de 2017, a les 18:00 hores.

6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
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- Relació número 10/2017 (del número 27/2017 al número 28/2017)

Resolució Presidència núm. 27/2017

Referent a provar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes de setembre
de 2017 que ascendeix a l'import de
5.019,96 € 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. 28/2017

Referent a autoritzar i disposar les
despeses i reconèixer les obligacions per
un import total de 422,88€ (IVA inclòs),
corresponents a factures incloses en la
relació número 07/2017, i ordenar el
pagament.

7. 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.
8. 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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