EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER:ORDINARI
DATA: 30 DE DESEMBRE DE 2014
NÚM: 19/2014
ORDRE DEL DIA:
1.- CULTURA, JOVENTUT I EDUCACIÓ
S'aprova per unanimitat dels dotze membres presents.
"Primer.- Aprovar el conveni que ha de subscriure l'Ajuntament de Roquetes am el Museu
de les Terres de l'Ebre per a la realització de les Jornades d'Etnologia que tindran lloc al
municipi de Roquetes el proper mes de novembre de 2015.
Segon.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de la Corporació signi
quants documents siguin processos per a l'execució d'aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Museu de les Terres de l'Ebre, als efectes oportuns".
2. URBANISME I MEDI AMBIENT
2.1 Aprovar, si procedeix, Conveni amb el Parc Natural dels Ports per l'ús de la casa
forestal ubicada dins del Parc Natural dels Ports.
S'aprova per unanimitat dels dotze membres presents.
"Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i el Parc Natural dels Ports
per l'ús de la casa forestal ubicada dins del Parc Natural dels Ports .
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per a la seva signatura.
Tercer.- Notificar aquest acord al Parc Natural del Ports, als efectes legals procedents".
2.2 Aprovar, si procedeix, la constitució del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PP i l'abstenció del PSC i
PxC.
"Primer.- Declarar la constitució del Patrimoni Municipal de Sòl, integrat pels béns i drets
relacionats a l’Annex, el qual forma part d’aquest acord.
Segon.- Fer a l’inventari de béns i drets les modificacions adients per tal d’identificar-ne,
mitjançant epígrafs específics i diferenciats, els béns i drets que formen el Patrimoni
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Municipal de Sòl.
Tercer.- Actualitzar els comptes financers d’immobilitzat com a resultat d’aquesta
incorporació, i, en el seu cas, obrir un compte financer per la gestió diferenciada a la
tresoreria dels dipòsits específics provinents de l’alineació i gestió d’aquest Patrimoni
Municipal de Sòl".
2.3 Aprovar inicialment, si procedeix, el conveni urbanístic amb la senyora Carmen
Llatge Bertomeu i el senyor José Gauxachs Andreu, per a l'adquisició dels terrenys
ubicats dins del Sector P Sòl urbanitzable industrial a la Ctra. del Reguers.
S'aprova per unanimitat dels dotze membres presents.
"Primer.- Aprovar inicialment el conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Roquetes i la
senyora Carmen Llatge Bertomeu, en concepte de propietària, i el senyor José Gauxachs
Andreu, per capitulacions matrimonials, per a l'adquisició dels terrenys ubicats dins del
Sector P Sòl urbanitzable industrial a la Ctra. dels Reguers, que tot seguit es transcriurà.
Segon.- Exposar-lo al públic, pel termini d’un mes, als efectes de donar-ne coneixement
general, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província, tauler d’anuncis, e-tauler i
web municipals. Durant aquest termini, els interessats podran presentar al·legacions i
suggeriments al contingut del conveni que s’aprova.
Tercer.- En el cas que no es presentin al·legacions o suggeriments que puguin modificar el
conveni que és objecte del present acord i un cop transcorreguda l’exposició pública
preceptiva, l’acord esdevindrà definitiu.
Quart.- Un cop aprovat definitivament el conveni urbanístic esmentat, es trametrà còpia al
Registre de Convenis Urbanístics del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- El present conveni resta sotmès a la condició resolutòria consistent en la no
aprovació definitiva per part del Ple Municipal, un cop sotmès a informació pública.
Sisè.- Facultar al senyor Alcalde per a la seva signatura.
Setè.- Notificar-ho als interessats i comunicar-ho al departament d'intervenció, als efectes
oportuns".
3. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT, PARTICIPACIÓ CIUTADANA
3.1 Ratificar, si procedeix, la Resolució de Presidència núm. 21/2014, de data 25 de
novembre, d'adhesió de l'Organisme Autònom de "Roquetes Comunicació" al
Protocol General de Serveis de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL).
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S'aprova per unanimitat dels dotze membres presents.
"Primer.- Ratificar la resolució de Presidència número 21/2014, de data 25 de novembre de
2014, d'adherir-se l'Organisme Autònom «Roquetes Comunicació» al Protocol General de
Serveis de la Xal, en els termes previstos en el Protocol amb número de registre d'entrada
6312, amb tot el contingut i abast de l'esmentada resolució.
Segon.- Notificar aquest acord a la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) i comunicar-ho al
departament d'intervenció i a la tresoreria municipal, als efectes oportuns".
4. HISENDA
4.1 Aprovar, si procedeix, expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm.
REC 4/2014.
S'aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PP i l'abstenció de
PxC.
"Primer.- Aprovar l’expedient núm. REC 04/2014 de reconeixement extrajudicial de crèdits,
per import de 16.925,35 € el detall individualitzat figura a l'annex 1 d’aquest acord.
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits".
4.2 Aprovar, si procedeix, revocació acord plenari relatiu a l'aprovació de les bases
reguladores dels ajuts destinats a les despeses derivades de les transmissions de
l'habitatge habitual en els supòsits d'execució hipotecària.
S'aprova per unanimitat dels dotze membres presents.
"Primer.- Revocar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Roquetes, de data 27 de maig de 2014,
mitjançant el qual es van aprovar les Bases reguladores dels ajuts destinats a les despeses
derivades de les transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució
hipotecària, les quals no poden ser assumides pels obligats al pagament, atesos els
fonaments de la part expositiva.
Segon.- Publicar aquest acord al tauler d'Edictes i al BOP de Tarragona, als efectes
escaients2.
5. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- núm. 41/2014, de data 18 de novembre de 2014.
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- núm. 42/2014, de data 25 de novembre de 2014.
- núm. 43/2014, de data 2 de desembre de 2014.
- núm. 44/2014, de data 9 de desembre de 2014.
5.2 Donar compte de la relació de resolucions d'alcaldia següents:
- Núm. 11/2014 ( del núm. 466/2014 al núm. 505/2014)
5.3 Donar compte de la relació de resolucions de presidència següents:
- Núm. 8/2014 (del núm. 21/2014 al núm. 29/2014)
6. Mocions de Control
No en presenten cap.
7. Precs i preguntes
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