ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 8/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 25 de juliol de 2017
Horari: de les 20:00 hores fins a les 20:26 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 7/2017, de data 27 de juny de 2017
2. Cultura
2.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport a la candidatura de la sardana a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la Unesco, que
presenta el grup municipal PSC.
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3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, nomenament del Sr. Josep Maria Curto Ferrando com a Jutge
de Pau substitut.
3.2. Aprovar, si procedeix, declaració dels serveis essencials i prioritaris de l'Ajuntament
de Roquetes.
4. Turisme i Festes
4.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al Programa d'Afiliació a l'Agència Catalana de
Turisme, i al Segell de Turisme Familiar "Natura i Muntanya en Família".
5. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació
5.1. Aprovar, si procedeix, ratificació Resolució de Presidència número 23/2017, referent
a la baixa dels Annexos 2 al 8 del Protocol General dels Serveis de la Xarxa Audiovisual
Local S.L.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- número 22/2017, de data 20 de juny de 2017
- número 23/2017, de data 23 de juny de 2017
- número 24/2017, de data 27 de juny de 2017
- número 25/2017, de data 30 de juny de 2017
- número 26/2017, de data 11 de juliol de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 7/2017 ( del número 357/2017 al número
437/2017)
6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 7/2017 ( del número 22/2017 al número
23/2017)
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7. Mocions de control
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 7/2017, de data 27 de juny de 2017
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia de l'esborrany de l'
acta núm. 7/2017, de data 27 de juny 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 el componen.
2. Cultura
2.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport a la candidatura de la sardana a la Llista
Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la Unesco,
que presenta el grup municipal PSC.
Atès que la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la
sardana a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la
UNESCO.
Atès que en aquesta llista estan inscrits, entre d’altres, la Patum de Berga, els castells, el
cant de la Sibil·la, el Misteri d’Elx, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d’Algemesí, les
Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània.
Atès que dins del nostre àmbit cultural i pel que fa a les danses, algunes de les que ja
formen part de la llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de
Romania o la rumba cubana.
Atès que la candidatura s’emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la
vitalitat del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món.
Atès que la Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que es
compleixen els cinc requisits següents:
1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. La
sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les persones
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que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural immaterial,
segons s’ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins ara. Es transmet
de generació en generació des de fa segles i infon a les persones que la practiquen un
sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament compatible amb els
instruments internacionals de drets humans i amb el desenvolupament sostenible.
2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la
importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s’està fent per
a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les reunions
informatives s’està explicant la Convenció de la UNESCO i l’interès del patrimoni cultural
immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre desperta una gran atenció
mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els mitjans de comunicació, que
contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara a l’expedient es proposaran
altres accions.
3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja està
prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d’aquest criteri,
es tracta d’explicar de manera clara tot el que s’està fent en formació, ensenyament,
difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives de futur que
cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la recerca.
4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el
seu consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat sardanista
s’organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La seva assemblea
general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees territorials
celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han aprovat després de
conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està donant i es continuarà
donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar recollint el consentiment
de nombroses entitats de base. A més, totes les persones que formen el moviment
sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la societat sobre el valor del
patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de salvaguarda a preveure per a la
sardana.
5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural immaterial.
Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la Direcció General
de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en compte que la sardana
ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i està declarada element
festiu patrimonial d’interès nacional. Tanmateix, també s'intentarà que la sardana sigui
inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja sigui comarcal, municipal o altre, per
reforçar el compliment d'aquest criteri.
Atès, que la sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits establerts
i per tant l’èxit de la candidatura només dependrà de l’esforç i la cura que s’hi posi.
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Atès que la Comissió Informativa de Cultura, Ensenyament i Joventut ho va dictaminar
favorablement, per unanimitat dels membres que legalment la componen, en sessió
ordinària realitzada el 18 de juliol de 2017.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO, que està impulsant la
Confederació Sardanista de Catalunya.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a l’Ens de
l'Associacionisme Cultural, a l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la Direcció
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de
Catalunya, al Govern espanyol, i a la Conferència General de la UNESCO.
Es sotmet a votació la moció presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres que
legalment el componen.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, nomenament del Sr. Josep Maria Curto Ferrando com a
Jutge de Pau substitut.
En data 19 d'abril de 2017, es rep escrit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual va estar nomenat
l'actual jutge de pau substitut.
Amb data 18 de maig es tramet al jutjat de Primera instància i Instrucció /Jutjat Degà de
Tortosa i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, l'edicte del Sr. Alcalde de
l'Ajuntament de Roquetes, mitjançant el qual s'obre el període de presentació
d'instàncies per cobrir el càrrec de Jutge de Pau substitut, en el municipi de Roquetes.
Aquest edicte es va publicar al Butlletí Oficial de la Província, en tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit o Jutjat Degà i en el
propi jutjat de Pau, des del dia 1 de juny fins al 20 de juny del 2017.
Amb data 20 de juny de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds
següents:
— Núm. de registre d' entrada: 3133 . Nom i cognoms: Carlos Morales Martínez
— Núm. de registre d' entrada: 3243 . Nom i cognoms: Josep Ma. Curto Ferrando
— Núm. de registre d' entrada: 3288. Nom i cognoms: Asunción Allepuz Pérez
Aquest acord s'ha de prendre amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre de
membres que legalment componen el Ple.
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Un cop examinada la documentació aportada pels aspirants a candidat i tenint en
compte els currrículums dels mateixos, es proposa nombrar jutge de Pau substitut a
l'aspirant:
- Sr. Josep Ma. Curto Ferrando
Vist l'informe de Secretaria de data 11 de juliol de 2017.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 18 de juliol de 2017, ho va
dictaminar favorablement per unanimitat del tots els membres.
Per tot això, es proposa al PLE l’adopció dels acords següents:
Primer.- Nomenar al Sr. Josep Ma. Curto Ferrando, amb NIF 40013850Z, jubilat i
domiciliat al carrer Sant Roc núm. 2 6è, com a Jutge de Pau substitut.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord al Degà del Jutjat de Tortosa, i al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101,3 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau).
Es sotmet a votació la proposta presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres que
legalment el componen.
3.2. Aprovar, si procedeix, declaració dels serveis essencials i prioritaris de
l'Ajuntament de Roquetes.
Antecedents,
Atès el que estableix la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat
per a l'any 2017, publicada al BOE de data 28 de juny de 2017,referent a la regulació de
l'oferta de treball públic, a l'igual que l'anterior, manté la seva regulació establint els
límits i requisits per a la incorporació de nou personal al sector públic.
Atès que es va iniciar l'expedient per declarar els serveis municipals obligatoris,
prioritaris i essencials, i l'alcalde ordena que s’emeti informe en relació amb el
procediment a seguir i la legislació aplicable per tal de poder dur a terme contractacions
futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins, amb la
proposta d’acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren
prioritaris o afecten al funcionament dels serveis públics essencials, que permetin
mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest ajuntament.
S' ha emès informe jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per
tal de poder dur a terme contractacions futures de personal laboral temporal o
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funcionari interí que permetin mantenir la qualitat en els serveis que presta aquest
ajuntament, amb proposta d’acord.
Fonaments de dret
Els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017, elaborats en el marc de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, persisteixen en l'objectiu
d'aconseguir una major racionalització del procés pressupostari, a través de la
confluència de millores introduïdes a nivell de sistematització, i procedeix l'ordenació
econòmica i financera del sector públic estatal, així com les normes de comptabilitat i
control, i a nivell d'eficàcia i eficiència.
El 29 de juny de 2017, va entrar en vigor la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos
Generals de l'Estat per a l'any 2017, estableix una sèrie de mesures que afecten
directament a la contractació personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de
totes les administracions, inclosa l’administració local, i a l'article 19 s'estableix l'oferta
de treball públic, i la incorporació de nou personal al sector públic , en relació amb la
Disposició Addicional quinzena, que estableix que no es podrà procedir a la contractació
de personal temporal, a excepte en els casos excepcionals i per cobrir necessitats
urgents i inajornables, que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals
que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels servis públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament de Roquetes només procedirà a contractar personal
laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí quan es donin necessitats
urgents i inajornables que afectin a un sector, funció i categoria professional que es
consideri prioritària o que afecti al funcionament dels serveis públics essencials.
Amb aquesta previsió bàsica, l’Estat i la Generalitat han reglamentat les possibilitats de
nomenar o contractar en funció de la causalitat de la necessitat i del respectiu àmbit
d’organització, cosa que també ha de poder fer aquest Ajuntament en ús de la potestat
organitzativa i del principi d’autonomia local.
El municipi és l’entitat bàsica de l’organització territorial i l’element primari de participació
ciutadana en els assumptes públics, gaudeix d’autonomia, té personalitat jurídica i plena
capacitat per a l’exercici de les funcions públiques que té encomanades, per a representar
els interessos de la col·lectivitat respectiva, i per a gestionar els serveis públics la titularitat
dels quals assumeix.
Els ens locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de
l’autoorganització, de la identitat i la representació local, de la sostenibilitat ambiental i la
gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la
connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments
energètics i de la gestió de recursos econòmics amb l’abast que fixen aquesta llei i la
legislació sectorial respectiva.
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Atès el que estableixen els articles 21, 25, 26 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i els articles 9, 10, 11, 53, 66 i 67 del 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.
En compliment de la referida normativa, i atenent les particularitats d’aquest Ajuntament,
es considera que l’Ajuntament només hauria de contractar personal laboral temporal o
nomenament de personal funcionari interí, motivats degudament .
Per tot això, es proposa a la Comissió Informativa d'Afers interns, Gestió de persones i
Seguretat Ciutadana, els acords següents:
Primer. Aprovar i declarar serveis públics essencials, per cobrir necessitats urgents i
inajornables de l’Ajuntament de Roquetes els següents:
Tota activitat dirigida a establir impulsar, reactivar i conservar els serveis obligatoris i
essencials en l’àmbit de l’Ajuntament de Roquetes i que són: Enllumenat públic, cementiri,
recollida de residus, neteja viària, abastament domicili d’aigua potable, clavegueres, accés
als nuclis de població, pavimentació de vies públiques i urbanes i la conservació de camins i
vies rurals, patrimoni històric artístic, protecció del medi, participació en la programació de
l’ensenyament i la cooperació amb l’administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres públics, la intervenció en els òrgans de gestió dels centres
docents i la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, els
serveis de parcs públics i jardins, biblioteca pública, mercat, i tractament de residus, les
activitats i les instal·lacions culturals i esportives i tota activitat dirigida a impulsar i
reactivar l’activitat econòmica en l’àmbit del municipi.
Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria.
Tota activitat relacionada amb la prestació dels serveis definits a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, de data 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tota activitat relacionada amb la seguretat i emergències en llocs públics, l’ordenació
dels trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques, la protecció civil (mitjançant
la Policia Local). i la prevenció i l’extinció d’incendis (mitjançant l’Agrupació de Defensa
Forestal “ADF”), l’ordenació, gestió l’execució i la disciplina urbanística.
Tota activitat relacionada amb la prestació de serveis que ha de realitzar la Generalitat
de Catalunya, sense delegació de competències expressa del departament
d’Ensenyament, servei de neteja, subministrament d’energia elèctrica i de gas i lloguer
de l’edifici, amb tots aquests serveis relacionats amb el mòdul de perruqueria de l'IES de
Roquetes, quant al departament de Sanitat i Salut, amb la participació en la gestió de
l’atenció primària de la salut. El de serveis socials, amb la prestació dels serveis socials i
la promoció i reinserció socials.
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Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencials les categories i funcions
que es considerin necessàries per garantir la seva prestació.
Segon. Declarar i aprovar que les àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritaris, amb
relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per garantir les
funcions atribuïdes a l’Ajuntament de Roquetes i que són les següents:
- Suport i assistència a l’Alcaldia i a la resta d’òrgans de govern.
- Servei de manteniment dels diferents espais, serveis i instal·lacions de l’Ajuntament.
- Servei d’informàtica.
- Registre General.
- Serveis econòmics i de recursos humans.
- Sectors de desenvolupament d’activitats relacionades amb els serveis que corresponen a
la Generalitat de Catalunya.
- Servei d'atenció als ciutadans en els serveis públics.
Tercer. Aprovar i declarar les directrius que hauran de regir la cobertura de les
necessitats del personal.
- Les necessitats de personal que es generin, s’atendran, prioritàriament, amb personal
funcionari de carrera o laboral fix propi de l’Ajuntament, mitjançant els sistemes legalment
previstos de provisió de llocs de treball, mobilitat interadministrativa o qualsevol altra
fórmula admesa en dret.
- Com a regla general, s’estableix el criteri d’acord amb el qual, no es procedirà a la
contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari interí,
llevat que es tracti d’un supòsit urgent i que no es pugui ajornar. Aquesta excepció
s’aplicarà només amb relació als serveis, funcions i categories que l’Ajuntament hagi
considerat prioritàries o essencials.
- Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament de
caràcter temporal, ha de quedar acreditat en l’expedient, mitjançant informe del
cap/responsable del Departament corresponent, les causes de la necessitat urgent i
inajornable per contractar o nomenar personal, així com la impossibilitat de suplir les
mancances de personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb
especial justificació de la impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals
d’assignació de funcions al personal d’aquest Ajuntament en actiu.
Tots aquests serveis es consideren prioritaris i essencials, perquè d’acord amb la
legislació esmentada són els serveis bàsics i obligatoris als ens locals i per ser
l’administració més propera als ciutadans, tant pel que fa a trams d’habitants i
competències d’altres administracions superiors, no delegades expressament.
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Es sotmet a votació la proposta presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres que
legalment el componen.
4. Turisme i Festes
4.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al Programa d'Afiliació a l'Agència Catalana de
Turisme, i al Segell de Turisme Familiar "Natura i Muntanya en Família".
El Programa d' Afiliació de l'Agència Catalana de Turisme és una de les línies
estratègiques de l'Agència Catalana de Turisme, que té com a objectiu establir noves
línies de col·laboració, alineades amb les tendències de mercat i amb una major
orientació a la demanda.
L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ofereix aquest Programa de Treball amb l'objectiu
principal de donar suport a la comercialització i promoció dels seus Afiliats tant en
l'àmbit nacional com internacional, facilitar l'accés a la informació tècnica i crear, entre
tots, una organització forta capaç de defensar els interessos de l'economia del turisme
del país amb habilitat i èxit.
Els afiliats tindran entre altres els següents drets, accés a Programes de Treball de l'
ACT, visibilitat en el mercat, presència als webs www.catalunya.com i act. Gencat. Cat,
utilització del distintiu d'Afiliació a l' ACT, disposar d'un directori d'afiliats,
acompanyament i suport a la comercialització del producte turístic local ( Fires
genèriques, Wokshops genèrics), formació i millora de la competitivitat, informació i
intel·ligència de mercat,accés a documents sobre mercats emissors de turisme i
presència a la Comunicació interna i participació a l' Assemblea General d' Afiliats.
Els segells de Turisme Familiar donen una major visibilitat als municipis que volen
atraure aquest públic. El 60% dels visitants que arriben a Catalunya, s'integren en el
segment del Turisme Familiar.
Les destinacions acreditades amb el segell garanteixen al turista potencial, serveis
especialitzats per a les famílies, especial atenció a les normes de seguretat, tant en
espais públics com en la resta d'establiments certificats amb la marca o que gaudeixen
d'aquest segell. Instal·lacions adequades per als més petits en zones públiques,
allotjaments i oferta complementària.
La certificació garanteix als visitants que les famílies podran gaudir de tot un seguit
d'avantatges de serveis adequats a les seves necessitats concretes.
L'import que l'Ajuntament de Roquetes haurà de fer efectiu anualment per l' Afiliació a
l'ACT, és de 200 euros ( iva inclòs) i de 100 euros de la quota d'Afiliació de les empreses
que s'adhereixin als segells de la línia de producte de turisme familiar, en càrrec a
l'aplicació pressupostària 74322269900 Despeses Turisme.
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Realitzada la diagnosi per part dels serveis tècnics del Departament de Turisme de la
Generalitat, la previsió de les empreses ubicades a Roquetes i que compleixen o poden
arribar a complir els requisits del projecte per tal de poder aconseguir el segell de
turisme familiar "Natura i Muntanya en família", és de 10 empreses, fent un total de
1.000 euros en concepte de quota d'Afiliació d'aquestes.
Atès que amb el segell de Turisme Familiar, l' ACT distingeix els municipis que són
especialment sensibles a aquest segment de demanda i ofereixen uns equipaments i
serveis adaptats a les necessitats de famílies amb nens.
Atès que el municipi de Roquetes disposa d'una oferta certificada d'establiments
d'allotjament, restauració, d'oci i lleure adreçats als més petits, verificats per personal
tècnic de l'Agència Catalana de Turisme, reconeixent que presenta tots els requisits per
l'atorgament del Segell Natura i muntanya en família.
Atès que la Comissió Informativa de Turisme i Festes, celebrada en convocatòria
ordinària en data 18 de juliol de 2017, ho va dictaminar favorablement, per unanimitat
de tots els membres ( ERC, PSC, CIU, PP EiPR-E, PxP).
Es proposa al Ple, l'adopció dels següents acords:
Primer.- Adherir-se al Programa d'Afiliació a l'Agència Catalana de Turisme i obtenció del
segell de Turisme Familiar "Natura i Muntanya en família" durant dos anualitats, amb
possibilitat de prorrogar aquest acord per dos anualitats més.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa per import de 1.200 euros en concepte
d'adhesió i afiliació al segell de turisme familiar "Natura i Muntanya en família", en
càrrec a l'aplicació pressupostària 74322269900 Despeses Turisme.
Tercer.- Facultar el senyor Alcalde Francesc A. Gas i Ferré, en nom i representació de la
corporació signi quants documents siguin precisos per a l’execució d’aquest acord.
Quart.- Notificar l'adopció dels presents acords a l'Agència Catalana de Turisme,
comunicar-ho al departament d'Intervenció, a la Tresoreria municipal i a l'àrea de
Turisme i Festes, als efectes legals procedents.
Es sotmet a votació la proposta presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres que
legalment el componen.
5. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació
5.1. Aprovar, si procedeix, ratificació Resolució de Presidència número 23/2017,
referent a la baixa dels Annexos 2 al 8 del Protocol General dels Serveis de la Xarxa
Audiovisual Local S.L.
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En data 5 de juliol de 2017, el president de l'organisme autònom local Roquetes
Comunicació, va dictar la resolució de Presidència número 23/2017, que tot seguit es
detalla a continuació:
"Resolució de Presidència número 23/2017
En data 30 de desembre de 2014, l’Ajuntament de Roquetes en la sessió plenària
ordinària, va ratificar la resolució de Presidència número 21/2014, de data 25 de
novembre, d’adhesió de l’organisme autònom local “Roquetes Comunicació, al Protocol
general de serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL (en endavant XAL).
La XAL és una societat mercantil limitada de capital íntegrament públic de la Diputació
de Barcelona, creada per a la prestació i la gestió del servei públic, de caràcter
econòmic, de suport i foment de la comunicació audiovisual local.
La XAL amb aquest objectiu, gestiona la Xarxa de Comunicació Local, una plataforma
única de continguts multimèdia i serveis, adreçats als mitjans de comunicació local,
mitjançant la qual els dota de recursos i serveis, fomentant la seva optimització per la
concertació i l’intercanvi, per garantir la solidesa, la projecció i la sostenibilitat del
sistema de comunicació local català.
L’adhesió a aquest protocol comporta a les entitats adherides, entre elles l’organisme
autònom local Roquetes Comunicació, l’adhesió als annexes 1 al 8 d’aquest protocol: de
serveis generals, de serveis de continguts informatiu XN, de serveis de continguts
sindicats, de distribució per internet de continguts audiovisuals sota demanda XIP/TV,
entre d’altres.
Atès que l’organisme autònom local estava adherit a tots els annexes mitjançant els
quals també podia participar en el servei de continguts informatius la qual cosa
comportava, si era el cas, la remuneració dels recursos que s’aportessin al projecte,
d’acord amb els quadres de tarifes dels annexos corresponents.
Atès que aquest supòsit no és el cas de l’organisme autònom local Roquetes
Comunicació, degut a les poques notícies locals generades, així com dels mitjans
personals limitats dels quals es disposa.
Atès que d’acord amb l’annex 1 del Protocol General dels Serveis de la XAL, cada entitat
adherida ha d’abonar una quantitat bàsica mensual, proporcional al seu tram segons la
població del municipi, que en el cas de Roquetes Comunicació, és de 50 € mensuals (IVA
no inclòs).
Atès que l’annex 1 esmentat, també regula que les entitat amb un àmbit d’actuació de
menys de 10.000 habitants, podran sol·licitar l’exempció de pagament de la quota bàsica
i gaudir de tos els serveis de la XAL sense cost, però no podran obtenir ingressos dels
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serveis previstos en els annexos segon, tercer i següents del Protocol general dels
serveis de la XAL.
Vist l’escrit de la XAL, registre d’entrada de data 3 de març de 2017, número 26, en el
qual comuniquen la resolució número 9/2017, del conseller delegat de la Xarxa
Audiovisual Local, SL, mitjançant la qual s’aprova la modificació del punt 3.5 relatiu a les
contraprestacions econòmiques; del punt 3.6 de la vigència, modificació, incompliments
i extinció del Protocol i la taula de l’annex I del Protocol General dels Serveis de la XAL,
SL.
De conformitat amb el Protocol General dels Serveis de la XAL actualitzat i vigent, rebut
mitjançant registre d’entrada de data 22 de maig de 2017, número 60.
És per tot l’exposat que
RESOLC:
Primer.- Donar de baixa l’organisme autònom local Roquetes Comunicació, dels annexos
2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del Protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL, amb
efectes a data 31 de desembre de 2016.
Segon.- Aprovar l'adhesió de l’organisme autònom local Roquetes Comunicació al
Protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL, amb exclusivitat a
l’Annex 1 de serveis generals, per un termini de 4 anys.
L'adhesió a l'esmentat protocol resta supeditada al reconeixement de l'exempció
prevista a l'annex I d'aquest; exempció que se sol.licita expressament en l'apartat tercer
d'aquest acord.
Tercer.- Sol·licitar a la Xarxa Audiovisual Local, SL l’exempció de pagament de la quota
bàsica de 50 € (més IVA), per tenir el municipi de Roquetes una població de menys de
10.000 habitants, d’acord amb l’establert a l’Annex 1 del Protocol.
Quart.- Traslladar aquesta resolució de presidència a la Comissió Informativa de Societat
del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació per a què es ratifiqui pel Ple, en
la propera sessió plenària que se celebri.
Cinquè.- Comunicar aquest acord als departaments de Secretaria i d’Intervenció, als
efectes escaients."
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Societat del Coneixement,
Participació Ciutadana i Comunicació de data 18 de juliol de 2017, es proposa l'adopció
de l'acord següent:
Primer.- Ratificar la resolució de Presidència número 23/2017, de data 5 de juliol de
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2017.
Segon.- Donar de baixa l’organisme autònom local Roquetes Comunicació, dels annexos
2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del Protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL, amb
efectes a data 31 de desembre de 2016.
Tercer.- Aprovar l'adhesió de l’organisme autònom local Roquetes Comunicació al
Protocol general dels serveis de la Xarxa Audiovisual Local, SL, amb exclusivitat a
l’Annex 1 de serveis generals, per un termini de 4 anys.
L'adhesió a l'esmentat protocol resta supeditada al reconeixement de l'exempció
prevista a l'annex I d'aquest; exempció que se sol.licita expressament en l'apartat
següent d'aquest acord.
Quart.- Sol·licitar a la Xarxa Audiovisual Local, SL l’exempció de pagament de la quota
bàsica de 50 € (més IVA), per tenir el municipi de Roquetes una població de menys de
10.000 habitants, d’acord amb l’establert a l’Annex 1 del Protocol.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Xarxa Audiovisual Local, S.L. i comunicar-ho als
departaments de Secretaria i d’Intervenció, als efectes escaients.
Es sotmet a votació la proposta presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres que
legalment el componen.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- número 22/2017, de data 20 de juny de 2017
- número 23/2017, de data 23 de juny de 2017
- número 24/2017, de data 27 de juny de 2017
- número 25/2017, de data 30 de juny de 2017
- número 26/2017, de data 11 de juliol de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 7/2017 ( del número 357/2017 al número
437/2017)

Resolució Alcaldia núm. 357/2017

Ple ordinari número 8/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a
l'aplicació pressupostaria 3.338.2269904
Festes Culturals, per un import de 200€, a
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favor del senyor Francesc Ollé Garcia,
regidor de cultura de l'Ajuntament de
Roquetes, per atendre les despeses de la
revetlla de Sant Joan a l'Hort de Cruells.
Resolució Alcaldia núm. 358/2017

Referent a delegar la celebració d'un
matrimoni civil, en el Regidor de
l’Ajuntament de Roquetes Senyor Francesc
Ollé Garcia

Resolució Alcaldia núm. 359/2017

Referent a ampliar la jornada laboral de la
senyora Gemma Prades Pallarés, la qual
treballa 25 hores setmanals i passarà a
realitzar 35 hores setmanals (de les 8:30
hores fins a les 15:30 hores), des del 28 de
juny fins al 31 de juliol de 2017 (ambdós
inclosos). A partir del dia 1 d'agost tornarà
a fer la jornada laboral de 25 hores
setmanals.
Ampliar la jornada laboral de la senyora
Sara Teruel Fernandez, la qual treballa 8,5
hores setmanals, passarà a realitzar 35
hores setmanals (de les 8:30 hores fins a
les 15:30 hores), des del 28 de juny fins al
31 d'agost de 2017 (ambdós inclosos). A
partir del dia 1 de setembre tornarà a fer la
jornada laboral de 8,5 hores setmanals.
Contractar a la senyora Adela Cortés
Carreras com a integradora social, amb una
jornada laboral de 35 hores setmanals (de
les 8:30 hores fins a les 15:30 hores), de l'1
al 31 d'agost de 2017 (ambdós inclosos).

Resolució Alcaldia núm. 360/2017

Referent a iniciar l'expedient núm.
08/2017 de modificació de crèdit del
pressupost vigent mitjançant incorporació
obligatòria de romanent de crèdit.

Resolució Alcaldia núm. 361/2017

Referent a aprovar l’expedient de
modificació de crèdits número 08/2017 per
incorporació obligatòria de romanents de
crèdit.
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Resolució Alcaldia núm. 362/2017

Referent a desestimar les al·legacions
presentades per un ciutadà, tès que no
s'adeqüen a la realitat dels fets, segons
l'acta d'intervenció emesa per la Policia
Local en data 16 d'abril de 2017.
Sancionar amb una multa per import de
30,00 €, atès que es tracta d'una infracció
lleu, tipificada a l'ordenança municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 363/2017

Referent a aprovar la nòmina i la paga
extraordinària del personal funcionari i
laboral corresponent al mes de juny de
2017 que ascendeix a l'import de
265.536,07 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. 364/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació de la factura per
import de 29,04, a favor de M. Jesús
Gonzalvo Chavarria.

Resolució Alcaldia núm. 365/2017

Referent a iniciar l'expedient núm.
09/2017 de modificació de crèdits del
pressupost municipal vigent mitjançant
generació de crèdit, finançat amb nou
ingrés
no
tributari
originat
per
l'atorgament de la subvenció de la
Diputació de Tarragona, per un import de
part de la subvenció de 149.637,38€ per al
Programa d'inversions del Plan de Acción
Municipal (PAM) del 2017.

Resolució Alcaldia núm. 366/2017

Referent a la 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.
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Resolució Alcaldia núm. 367/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa 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. 368/2017

Referent a la 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. 369/2017

Referent a concedir, al senyor Jordi Pla
López, la targeta d'armes tipus A, en data
26 de juny de 2017, i amb una validesa de
cinc anys, d'acord amb el que estableix
l'article 105.2 del Reial Decret 137/1993,
de 29 de gener, mitjançant el qual s'aprova
el reglament d'armes, tipus 4A.

Resolució Alcaldia núm. 370/2017

Referent a incoar procediment de trasllat
del vehicle al Centre autoritzat de
tractament de vehicles, del vehicle
abandonat marca Hyundai,model H1, amb
matrícula 7261 DYF, sent el titular del
vehicle l'empresa Contratas Suministros y
Servicios León S.L.

Resolució Alcaldia núm. 371/2017

Referent a la 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. 372/2017

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, 27 de juny de
2017,a les 20:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 373/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
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ordinària de la Junta de Govern Local, atès
el que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 27 de
juny de 2017,a les 18:00 hores.
Resolució Alcaldia núm. 374/2017

Referent a declarar la màxima urgència per
contractar com a peons de la Brigada
d'obres, durant el termini d'un mes, als
senyors que tot seguit es detallen:
- JORDI NOLLA VENTURA amb DNI núm.
40 917 521 S
- MIGUEL ANGEL ROIG PIÑOL, amb DNI
núm. 78 579 374 N
Contractar, al senyor JORDI NOLLA
VENTURA, peó d'obres, en data 28 de juny
de 2017, amb caràcter temporal, contracte
de servei determinat per atendre les
festes
majors
i
arranjament
de
clavegueram, amb una durada previsible
mes de juliol, figura en la relació de llocs
de treball , grup AP, nivell 12, categoria
peó, vacant una plaça de peó obres,
departament d'obres públiques.
Contractar, al senyor MIGUEL ANGEL ROIG
PIÑOL, peó d'obres, en data 30 de juny de
2017, amb caràcter temporal, contracte de
servei determinat per atendre les festes
majors i arranjament de clavegueram, amb
una durada previsible mes de juliol, figura
en la relació de llocs de treball, grup AP,
nivell 12, categoria peó, vacant una plaça
de peó obres, departament d'obres
públiques.

Resolució Alcaldia núm. 375/2017

Referent a incoar expedient de baixa
d’ofici núm. 34, del Padró municipal de
l’Ajuntament de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 376/2017

Referent a autoritzar a la senyora
Margarita Giménez García i al senyor Josep
Villa González, com organitzadors, en nom
del Montepio de Conductors Sant Cristòfol
de Tortosa i Comarques, dur a terme la
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festa amb actuació musical, a les seves
instal·lacions de la carretera del Reguers, a
partir de les 21:00 hores del dia 15 de
juliol, amb un aforament màxim de 3.000
persones.
Resolució Alcaldia núm. 377/2017

Referent a aprovar l’expedient de
modificació de crèdit número 09/2017
mitjançant la generació de crèdit, finançat
amb nou ingrés no tributari del pressupost
municipal originat per l'atorgament de la
subvenció de la Diputació de Tarragona
per import de 149.637,38€ per al programa
d'inversions del Plan de Acción Municipal
(PAM) del 2017.

Resolució Alcaldia núm. 378/2017

Referent a autoritzar a la senyora Rosa
Maria Seoana Alcaide, titular de la llicència
del bar La Tasqueta, ocupar la via pública
els dies de Festes Majors amb quatre
taules i cadires més de les que té
autoritzades tot l'any, al lloc on tenia la
terrassa antuvi, al c. Escorial 4, salvant el
dret de propietat i sense perjudici a
tercers.

Resolució Alcaldia núm. 379/2017

Referent a autoritzar a la senyora Juani
Lozano Calau, titular de la llicència del bar
ET,d'ampliar la terrassa amb taules i
cadires els dies de Festa Major, posant-les
al carrer Hort de la Vila, així com també
tancar el carrer els dies 30 de juny i 1, 7 i 8
de juliol, de les 21:00 hores fins a les 2:00
hores, aproximadament, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 380/2017

Referent a comunicar que la relació
contractual amb aquest Ajuntament i el Sr.
JORDI NOLLA VENTURA, peó d'obres, i el
Sr. MIGUEL ANGEL ROIG PIÑOL, peó
d'obres, finalitzarà el proper dia 9 d'agost
de 2017, atès que està previst la
finalització de les tasques encomanades.
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Resolució Alcaldia núm. 381/2017

Referent a concedir, a BCNDATA, còpia de
l'atestat emès per la Policia Local en data
26/05/2017, sent els vehicles implicats
matrícula 2426 HWC I 8128 CYR. Aquestes
dades seran destinades exclusivament per
a la finalitat per a la qual han estat
sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 382/2017

Referent a autoritzar, al senyor José Sans
Salanguera, l'ocupació de la via pública
amb bastida a la Plaça Raval Nova 13, amb
motiu de l'obra amb expedient núm.
53/2017, aproximadament durant 6 dies,
salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 383/2017

Referent a donar-me per assabentat que el
Sr. Alex Font Tafalla durà a terme, en el seu
establiment dedicat a BAR al carrer Major,
53 de 2 sessions musicals: el dia 29 de juny
de 23,00 fins les 3,00h i el dia 6 de juliol de
les 23,00 h fins les 4,00 h., dins del marc de
la Festa Major de la població.

Resolució Alcaldia núm. 384/2017

Referent a donar-me per assabentat que la
Sra.
Paula
Fabregat
Pinyol
en
representació de l'establiment Glospaujor
SL,durà a terme, en el seu establiment
dedicat a BAR al carrer Masia, 2 una
actuació musical el dia 8 de juliol des de les
24 hores fins les 4,30 hores del dia 9 de
juliol , enfront del seu establiment al
carrer Masia, 2, així com col·locar una barra
il·luminada, 2 altaveus, 2 policlinics, i
escenari durant les festes majors, dins del
marc de la Festa Major de la població.

Resolució Alcaldia núm. 385/2017

Referent a donar-me per assabentat que el
Sr. Juan Amare en representacio de
l'establiment Restaurant Joan Amare SL
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durà a terme, en el seu establiment
dedicat a BAR -restaurant a l'Av. Port de
Caro, 2 consistent en un sopar amb musica
ambiental de Jazz el proper dia 5 de juliol
de 2017 en el mateix restaurant, dins del
marc de la Festa Major de la població.
Resolució Alcaldia núm. 386/2017

Referent a autoritzar al senyor Jonathan
Martínez González, titular de la llicència
del bar Monroy, ocupar la via pública els
dies de Festes Majors amb sis taules i
cadires més de les que té autoritzades tot
l'any i dos ombrel·les durant el període de
Festes Majors, al c. Anselm Clavé 13,
salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 387/2017

Referent a autoritzar la utilització de
l’espai públic per a la col.locació
d’atraccions de fires i parades de venda de
bijuteria, artesania i alimentació durant les
Festes Majors 2017.

Resolució Alcaldia núm. 388/2017

Referent a autoritzar a D3 Roquetes, SL en
representació del Bar Da Vinci, ampliar la
terrassa del seu local, amb l'espai de tres
estacionaments en bateria a l'Av. Port de
Caro 25, durant el període de festes
majors (del 30/06 al 09/07), salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 389/2017

Referent a sancionar a un ciutadà amb una
multa 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. 390/2017

Referent a sancionar a una empresa, amb
una multa 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
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Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 391/2017

Referent a sancionar a una ciutadana amb
una multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 478 b) A, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 392/2017

Referent a autoritzar la utilització de la
sala del Casal Hort de Cruells al senyor
Albert Baijet Torrents, en representació de
l'Associació Guies de Natura de les Terres
de l'Ebre, el dia 11/07/2017 a les 19 h, per
realitzar una junta directiva.

Resolució Alcaldia núm. 393/2017

Referent a sancionar a un ciutadà , amb
una multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 16, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 394/2017

Referent a sancionar a un ciutadà. amb una
multa 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. 395/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa 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. 396/2017

Referent a celebrar un matrimoni civil , el
dia 23 de setembre de 2017, a les 13 hores
al Saló de Plens de l’Ajuntament de
Roquetes, pel Sr. Francesc A. Gas Ferré,
Alcalde-President.
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Resolució Alcaldia núm. 397/2017

Referent a autoritzar Laura Mauri Alcaide
en representació de l'entitat la Joca Club
Alpi, per dur a terme, amb motiu de les
festes majors, un open bloc d'escalada el
dia 30 de juny i dissabte 1 de juliol des de
les 19,00 hores fins les 24,00 hores al pati
del Col.legi Marcel.li Domingo.

Resolució Alcaldia núm. 398/2017

Referent a nomenar a la funcionària de
carrera, la senyora Josefa Arbona Ortí,
secretària acctal, els dies 6 i 7 de juliol de
2017.

Resolució Alcaldia núm. 399/2017

Referent a sancionar au ciutadà, amb una
multa 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. 400/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa 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. 401/2017

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
350,00 €, a favor de la senyora Sara Teruel
Fernández per atendre el pagament de
despeses de material divers per al
programa d'estiu del Centre obert
"Xirinxina".

Resolució Alcaldia núm. 402/2017

Referent a autoritzar la utilització de la
pista poliesportiva de l'Escola Mestre
Marcel·lí Domingo al CV Roquetes per
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realitzar el torneig "Festa i Gresca" de les
Festes Majors, així com la cessió del
material.
Resolució Alcaldia núm. 403/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus, per import de 54,26€.

Resolució Alcaldia núm. 404/2017

Referent a Autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació dels tiquets de
correus, per import de 74,86 € i 62,32 €.

Resolució Alcaldia núm. 405/2017

Referent a autoritzar la cessió de 80
cadires el dia 7 de juliol de 2017 amb motiu
del sopar de festes de l'entitat Trail
Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 406/2017

Referent a aprovar les gratificacions per
assistència als òrgans col·legiats dels
membres de la corporació corresponents
al mes de juny de 2017 que ascendeixen a
l'import total de 1.241,75 euros, segons
consta en l’expedient administratiu instruït
per a la seva aprovació.

Resolució Alcaldia núm. 407/2017

Referent a sancionar a una empresa , amb
una multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 15, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 408/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 15, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 409/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa per import de 30,00 € com a
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responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 47 b) A, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 410/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa 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. 411/2017

Referent a sancionar a un ciutadà amb una
multa 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. 412/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus, per import de 38,78 €.

Resolució Alcaldia núm. 413/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 16, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 414/2017

Referent a aprovar el compte justificatiu,
per import de 365,38€, presentat per la
senyora M. Auxiliadora Martínez López .

Resolució Alcaldia núm. 415/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 18.8, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.
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Resolució Alcaldia núm. 416/2017

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, 11 de
juliol de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 417/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus, per import de 6,22 €.

Resolució Alcaldia núm. 418/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa 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. 419/2017

Referent a sancionar a una ciutadana, amb
una multa 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. 420/2017

Referent a sancionar a una ciutadana, amb
una multa 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. 421/2017

Referent a autoritzar, al senyor Martin Poy
Querol, ocupar la via pública amb
plataforma elevadora davant de l'immoble
al carrer St. Joan, 44, amb motiu de neteja
de la façana de l'immoble, salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 422/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació corresponent a les
indemnitzacions per als grups polítics
municipals del mes de juny, per un import
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total de 650,00 €.
Resolució Alcaldia núm. 423/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa 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. 424/2017

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. 425/2017

Referent a concedir al Sr. JOSE DANIEL
LENDINES ROYO, personal laboral d'aquest
Ajuntament, el permís que li correspon per
naixement 5 dies laborables consecutius
dins els deu dies següents a la data de
naixement.
Concedir al Sr. JOSE DANIEL LENDINES
ROYO,
personal
laboral
d'aquest
Ajuntament, el permís de paternitat de
quatre setmanes consecutives, ampliables
a 2 dies a partir del segon fill, i que són des
del dia 8 de juliol al 15 d'agost de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 426/2017

Referent a desestimar les al·legacions
efectuades per la Sra. Penelope Anne Hale,
en el seu escrit, d'acord amb l'informe del
tècnic municipal de data 12 de juliol de
2017.
Continuar amb el procediment de
restauració de la legalitat infringida,
d'acord amb la resolució enviada en data 6
d'octubre de 2016, registre de sortida
1.368.
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Resolució Alcaldia núm. 427/2017

Referent a requerir a la Sra. Eva Pino Gas,
per tal que presenti la següent
documentació en el termini de quinze
dies :
•Instància de sol·licitud de legalització del
bany, adjuntant plànol de distribució
acotat, descripció de les partides
executades i el valor o cost real i efectiu de
les obres.
Així com també, la comunicació de la
retirada del contenidor instal·lat darrera
del magatzem.

Resolució Alcaldia núm. 428/2017

Referent
a
incoar
procediment
sancionador urbanístic, contra el Sr. Javier
Ignacio Rollan Calzada, per la instal·lació
de caseta de fusta dintre del conjunt
protegit "Casa la Segura" UA-4.1 del terme
municipal de Roquetes, atès el que
estableix l’article 134 i ss. del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova
el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.

Resolució Alcaldia núm. 429/2017

Referent a iniciar l’expedient per exigir al
Sr. José Expósito Sánchez i a la Sra.
Dolores Molina Luque, propietaris de la
finca situada al polígon 41 parcel·la 16,
perquè adopti les mesures provisionals,
urgents i definitives, per tal de garantir les
condicions de seguretat i salubritat de
l'edificació existent, i que són les següents:
•Treure les escombraries i la brossa
acumulada .
•Fer les tasques necessàries per deixar la
parcel·les completament netes de residus,
per tal de garantir les condicions de
seguretat, salubritat i protecció del medi
ambient.

Resolució Alcaldia núm. 430/2017

Referent a prendre coneixement de la
comunicació del canvi de titularitat de la
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comunicació prèvia. Llicencia 335/2010,
Bar situat al carrer Sant Mateu, 27 a favor
de MENA PALOMO, JAVIER, amb les
mateixes característiques que la llicència
originària.
Resolució Alcaldia núm. 431/2017

Referent a concedir, a INTRAGES Efficient
work, còpia de l'atestat emès per la Policia
Local en data 14/06/2017, sent el vehicle
implicat matrícula 6536 JSF. Aquestes
dades seran destinades exclusivament per
a la finalitat per a la qual han estat
sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 432/2017

Referent a concedir, a la senyora Susanna
Abellà Duran, còpia de l'atestat emès per
la Policia Local en data 27/06/2017.
Aquestes
dades
seran
destinades
exclusivament per a la finalitat per a la
qual han estat sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 433/2017

Referent a autoritzar, al senyor Martin
Gauxachs Andreu, ocupar la via pública
amb una plataforma elevadora al c.
València per tal de netejar la canal de
desguàs dels pluvials dels immobles núm.
22, 24 i 26, el proper 17/07/17, salvant el
dret de propietat i sense perjudici a
tercers.

Resolució Alcaldia núm. 434/2017

Referent a desestimar les al·legacions
presentades pel Sr. Miguel Àngel Arasa
Favà, en el seu escrit, d'acord amb
l'informe del tècnic municipal de data 12
de juliol de 2017, que tot seguit es detalla:
AL·LEGACIONS NO ACCEPTADES:
- Al·legació primera.
- Al·legació segona al punt d.
- Al·legacions tercera, quarta, sisena,
setena i vuitena.
AL·LEGACIONS ACCEPTADES EN PART:
- Al·legació tercera als punts a, b i c, en
relació als criteris de càlcul de la sanció.
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- Al·legació Cinquena, en relació al criteri
d'agreujants i atenuants.
Resolució Alcaldia núm. 435/2017

Referent a autoritzar, al senyor José
Franco Campos en representació de
Construcciones Franco Campos, SL,
l'ocupació de la via pública amb bastida la
vorera i 10 ml. amb vehicle i material a la
via pública, al carrer Escorial, 4, amb motiu
d'una intervenció urgent per arreglar una
palomilla afectada d'Endesa en mal estat i
que representa un perill, a realitzar el
proper dilluns dia 17 de juliol,
aproximadament durant 3 dies, salvant el
dret de propietat i sense perjudici a
tercers.

Resolució Alcaldia núm. 436/2017

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, 18 de
juliol de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 437/2017

Referent a concedir al Sr. Alejandro de la
Fuente Cerezo, agent de policia local,
permís per tal de realitzar un examen el
proper dia 19 de juliol de 2017.

6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 7/2017 ( del número 22/2017 al número
23/2017)

Resolució Presidència núm. 22/2017

Referent a autoritzar i disposar les
despeses i reconèixer les obligacions per
un import total de 3,39€, corresponents a
la factura número 0178-CD-3121530-70, de
data 30/06/2017.

Resolució Presidència núm. 23/2017

Referent a donar de baixa l’organisme
autònom local Roquetes Comunicació, dels
annexos 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 del Protocol
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general dels serveis de la Xarxa
Audiovisual Local, SL, amb efectes a data
31 de desembre de 2016.
Aprovar l'adhesió de l’organisme autònom
local Roquetes Comunicació al Protocol
general dels serveis de la Xarxa
Audiovisual Local, SL, amb exclusivitat a
l’Annex 1 de serveis generals, per un
termini de 4 anys.
L'adhesió a l'esmentat protocol resta
supeditada
al
reconeixement
de
l'exempció prevista a l'annex I d'aquest;
exempció que se sol.licita expressament
en l'apartat tercer d'aquest acord.
Sol·licitar a la Xarxa Audiovisual Local, SL
l’exempció de pagament de la quota bàsica
de 50 € (més IVA), per tenir el municipi de
Roquetes una població de menys de
10.000 habitants, d’acord amb l’establert a
l’Annex 1 del Protocol.
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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