EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
NÚM. 9/2014
DATA: 25 de juny de 2014
ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
- Núm. 7/2014, de data 27 de maig de 2014.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2 .- GOVERNACIÓ
2.1 Aprovar, si procedeix, fixar les Festes Locals per a l'any 2015.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
"Primer. Proposar al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya les
festes locals de Roquetes per a l'any 2015, els dies següents:
Dimarts, dia 14 d'abril de 2015.
Dilluns, dia 6 de juliol de 2015
Segon. Trametre aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació, de la Generalitat de
Catalunya, Delegació de les Terres de l'Ebre, als efectes oportuns.
Tercer- Trametre còpia d'aquest acord als centres i organismes oficials del municipi, als
centres d'ensenyament, a les empreses, al comerç agrupat de Roquetes."
2.2. Aprovar, si procedeix, extinció de la concessió de la casella número 1 del mercat
municipal
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
"Primer.- Donar de baixa de la casella número 1 del mercat municipal per jubilació, a la
seva concessionària, la senyora Ma. Carme Pérez Tena, amb efectes des del dia 1 de juliol de
2014.
Segon.- Retornar la fiança que va dipositar en el moment de la seva concessió per l'import
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de 328,03 €.
Tercer.- Notificar aquest acord a la senyora Ma. Carme Pérez Tena, i comunicar-ho a
l'encarregada del mercat municipal, i al departament de tresoreria, als efectes oportuns."
2.3. Aprovar, si procedeix, extinció de la concessió de la casella número 3 del mercat
municipal.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
"Primer.- Extingir la concessió de la casella número 3 del mercat municipal al senyor
ALBERT JUAN MARSA, a partir del mes de juliol de 2013.
Segon.- Notificar aquest acord al senyor Albert Juan Marsa, a l’ordenança del mercat
municipal, i al departament de tresoreria, als efectes oportuns."
3.- HISENDA
3.1. Aprovar, si procedeix, modificació de crèdits del pressupost municipal de
despeses mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit, expedient número
8/2014.
S'aprova, per majoria absoluta, amb els vots a favor d'ERC, CiU, i PP i l'abstenció del PSC i
PxC.
"PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2014 per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels
crèdits d’aplicacions pressupostaries, del pressupost municipal vigent.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas
que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les. "
4. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
4.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 19/2014, de data 20 de maig de 2014.
- Núm. 20/2014, de data 27 de maig de 2014.
- Núm. 21/2014, de data 3 de juny de 2014.
- Núm. 22/2014, de data 10 de juny de 2014.
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4.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:
- Núm. 6/2014, (del número 171/2014 al número 213/2014).
4.3 Donar compte de la relació de Resolucions de Presidència següents:
- Núm. 5/2014 (del número 13/2014 al número 14/2014).
5. Mocions de Control
No en presenten cap.
6. Precs i preguntes
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