ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 5/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 25 d'abril de 2017
Horari: de les 20:00 hores fins a 20:16 les 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
Joaquin Llopis Colomina, regidor
Ramon Martí Moragrega, regidor
Regidors que excusen la seva no assistència:
José Francisco Bertomeu Curto, regidor
Secretària acctal.
Maria Teresa Piñol Piñol
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
- Número 1/2017, de data 31 de gener de 2017
- Número 2/2017, de data 28 de febrer de 2017
- Número 3/2017, de data 16 de març de 2017
- Número 4/2017, de data 28 de març de 2017

Ple ordinari núm. 5/2017

1 / 16

2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, revisió padró municipal d'habitants.
2.2. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a qualsevol transvasament d'aigua de l'Ebre
fora de la seva conca natural, que presenten els grups municipals d'ERC, CiU i PSC a
l'ajuntament de Roquetes.
3. Urbanisme
3.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós, amb el compliment de les
prescripcions de l'acord de la CUTE de data 23 de març de 2017, de la modificació
puntual del PGOU de Roquetes, consistent en la creació de nova Clau 4e.1, i regulació
d'altres aspectes normatius de la Clau 4e.
4. Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 9/2017, de data 7 de març de 2017
- núm. 10/2017, de data 14 de març de 2017
- núm. 11/2017, de data 21 de març de 2017
- núm. 12/2017, de data 28 de març de 2017
- núm. 13/2017, de data 4 d'abril de 2017
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 4/2017 ( del número 171/2017 al número
220/2017)
4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 4/2017 ( del número 12/2017al número
13/2017)
5. Mocions de control
6. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
- Número 1/2017, de data 31 de gener de 2017
- Número 2/2017, de data 28 de febrer de 2017
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- Número 3/2017, de data 16 de març de 2017
- Número 4/2017, de data 28 de març de 2017
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia dels esborranys de les
actes núm. 1/2017, de data 31 de gener de 2017, núm. 2/2017, de data 28 de febrer de
2017, núm. 3/2017, de data 16 de març de 2017, núm. 4/2017, de data 28 de març de
2017, s’omet la seva lectura i el senyor Alcalde pregunta si algun membre té alguna
objecció a fer als esmentades esborranys d’acta i, com que tots hi estan d’acord, se
sotmet a votació i s’aproven per unanimitat dels membres presents.
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, revisió padró municipal d'habitants.
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de
març de 2017.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual
del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials
de població.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 18 d'abril de 2017 va dictaminar la moció
amb els vots a favor d'ERC, CIU i PSC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
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municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2017, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2016.
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017 que és de 8118
habitants, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants
empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
Es sotmet a votació la proposta presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres
presents.
2.2. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a qualsevol transvasament d'aigua de
l'Ebre fora de la seva conca natural, que presenten els grups municipals d'ERC, CiU i
PSC a l'ajuntament de Roquetes.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Arran de l’amenaça del Pla Hidrològic Nacional, es va articular un moviment social i
científic en defensa dels principis de la Nova cultura de l’Aigua, uns principis que tenen
per objectiu canviar la política en la gestió d’aigües a fi de millorar la sostenibilitat
ambiental del nostre entorn i del planeta.
Aquesta Nova Cultura de l’Aigua es fonamenta en la recuperació dels sistemes aquàtics,
com el riu Ebre i el seu Delta, a partir d’actuacions sostenibles i racionals, fet que es
contraposa amb els transvasaments d’aigua.
Davant les actuacions en matèria hídrica que s’estan portant a terme al nostre país, i
d’acord amb la voluntat de continuar treballant en favor dels principis de la Nova
Cultura de l’Aigua.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 18 d'abril de 2017 va dictaminar la
moció amb els vots a favor d'ERC, CIU i PSC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Rebutjar qualsevol tipus de transvasament d'aigua de l’Ebre fora de la seva
conca hidrogràfica. Ni a través dels canals Segarra-Garrigues o del Xerta-Sénia.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat a garantir que l’ús de l’aigua del canal SegarraGarrigues sigui només per a ús dins la conca de l’Ebre.
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Tercer. Instar el Govern de la Generalitat a realitzar un estudi més complert de les
necessitats d’aigua de boca dels municipis afectats fora la conca de l’Ebre i buscar
alternatives d’abastiment basades en els principis de la Nova Cultura de l'Aigua.
Quart. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Es sotmet a votació la proposta presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres
presents.
3. Urbanisme
3.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós, amb el compliment de les
prescripcions de l'acord de la CUTE de data 23 de març de 2017, de la modificació
puntual del PGOU de Roquetes, consistent en la creació de nova Clau 4e.1, i
regulació d'altres aspectes normatius de la Clau 4e.
Vista la tramitació de l'expedient 64/2016 que correspon a la modificació puntual del
PGOU de Roquetes consistent en la creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres
aspectes normatius de la clau 4e.
Vist l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre de 23 de març
de 2017 que acorda mantenir la suspensió de 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 suprimir de l'objecte de la Modificació els ajustos proposats per a la clau 4e
referents al paràmetres de la parcel.la mínima i divisió horitzontal.
Vist el text refós de l'esmentada modificació presentat pels Serveis Tècnics municipals
que inclou les prescripcions requerides de l'acord de la CUTE.
La Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient en sessió realitzada el 18 d'abril de 2017, va
adoptar per unanimitat dels membres presents d'ERC, CiU i PSC, proposa al Ple de la
Corporació l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Verificar el text refós, amb el compliment de les prescripcions de l'acord de la
CUTE de data 23 de març de 2017, de la modificació puntual del PGOU de Roquetes
consistent en la creació de nova clau 4e1 i regulació d'altres aspectes normatius de la
clau 4e, aprovat provisionalment per l'Ajuntament de Roquetes
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.
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Es sotmet a votació la proposta presentada, i s'aprova per unanimitat dels membres
presents.
4. Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 9/2017, de data 7 de març de 2017
- núm. 10/2017, de data 14 de març de 2017
- núm. 11/2017, de data 21 de març de 2017
- núm. 12/2017, de data 28 de març de 2017
- núm. 13/2017, de data 4 d'abril de 2017
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 4/2017 ( del número 171/2017 al número
220/2017)

Resolució Alcaldia núm. 171/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 172/2017

Referent a donar per finalitzada la relació
contractual que té el senyor Alejandro de
la Fuente Cerezo amb l'Ajuntament de
Roquetes, amb efectes 23 de març de
2017.

Resolució Alcaldia núm. 173/2017

Referent a nomenar al senyor Alejandro de
la Fuente Cerezo amb DNI 39723865J, com
a agent interí de la Policia Local de
Roquetes, amb efectes 23 de març de
2017, per cobrir la vacant produïda com a
conseqüència de la comissió de serveis del
seu titular Joan Hervas Muria.

Resolució Alcaldia núm. 174/2017

Referent a nomenar al senyor Miguel
Rondon Guijalba amb DNI 47623116Y, com
a agent interí de la Policia Local de
Roquetes, amb efectes 24 de març de
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2017, per cobrir la vacant produïda com a
conseqüència de la comissió de serveis del
seu titular Juan Carles Vernet Coll.
Resolució Alcaldia núm. 175/2017

Referent a adjudicar a la mercantil
Construccions Franco Campos SL, el
contracte menor d'obra "accessibilitat de
la planta baixa i adequació del bar del
Casal Hort de Cruells", per un import de
26.988,26 euros i 5.667,54 euros d'IVA,
amb subjecció al projecte presentat.

Resolució Alcaldia núm. 176/2017

Referent a denegar el permís per cesària
per ingrès i intervenció quirúrgica de
familiar de segon grau, per no figurar en
cap dels supòsits de la Llei 8/2006,de 5 de
juliol, de mesures de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral del personal al
servei de les administracions públiques de
Catalunya i en el seu article 19 « Permís
per mort, accident, hospitalització o
malaltia greu d'un familiar fins al segon
grau ...», i l'article 148 a) del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova
el reglament del personal al servei de les
entitats locals «Pel naixement d'un fill i per
la mort o malaltia greu d'un familiar fins al
segon grau ....» Circumstància que no
figura en cap dels dos d'aquests supòsits.
Per tant el que vostè té al seu abast és
utilitzar dos dies com assumptes propis

Resolució Alcaldia núm. 177/2017

Referent a aprovar la relació del personal
laboral que s’acull a l’ajut del fons d’acció
social de l’any 2016, l’import del qual és de
4.187,99 €.

Resolució Alcaldia núm. 178/2017

Referent a concedir, a BCNDATA SCP,
còpia de l'atestat emès per la Policia Local
en data 22/02/2017, sent els vehicles
implicats matrícula 4478 GMX i 4953 HYG.
Aquestes
dades
seran
destinades
exclusivament per a la finalitat per a la

Ple ordinari núm. 5/2017

7 / 16

qual han estat sol·licitades.
Resolució Alcaldia núm. 179/2017

Referent a concedir, a BCNDATA SCP,
còpia de l'atestat emès per la Policia Local
en data 23/02/2017, sent els vehicles
implicats matrícula 1418 GCZ i B 7302 PJ.
Aquestes
dades
seran
destinades
exclusivament per a la finalitat per a la
qual han estat sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 180/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus de data 24/03/2017, número
435200120170324086481, per import de
119,94 euros a favor de Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos, S.A., NIF
A83052407, pels serveis de correus.

Resolució Alcaldia núm. 181/2017

Referent a la convocatòria a 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, 28 de
març de 2017, a les 17:30 hores.

Resolució Alcaldia núm. 182/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus de data 27/03/2017, número
43200120170327086532, per import de
29,84 euros a favor de Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, S.A., NIF A83052407,
pels serveis de correus.

Resolució Alcaldia núm. 183/2017

Referent a desestimar el recurs que ha
presentat el senyor Alfonso Domingo
González, en relació al concurs oposició
per a la provisió, mitjançant promoció
interna d'una plaça de caporal de la Policia
Local de Roquetes, d'acord amb el que
estableix el Decret 233/2002, de 25 de
setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés, promoció i mobilitat de les
policies locals, per ser correcta la fase del
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concurs essent la puntuació d'un 38,74%,
no superant el 40% establert com a màxim,
d'acord amb el que estableix l'article 24.2
del Decret 233/2002, de 25 de setembre.
Resolució Alcaldia núm. 184/2017

Referent a desestimar el recurs que ha
presentat el senyor Juan Maria Royo
Mulet, en relació al concurs oposició per a
la provisió, mitjançant promoció interna
d'una plaça de caporal de la Policia Local
de Roquetes, d'acord amb el que estableix
el Decret 233/2002, de 25 de setembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'accés,
promoció i mobilitat de les policies locals,
per ser correcta la fase del concurs essent
la puntuació d'un 38,74%, no superant el
40% establert com a màxim, d'acord amb
el que estableix l'article 24.2 del Decret
233/2002, de 25 de setembre.

Resolució Alcaldia núm. 185/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus de data 28/03/2017, número
435200120170328086545, per import de
21,80 euros a favor de Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, S.A., NIF A83052407,
pels serveis de correus.

Resolució Alcaldia núm. 186/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes de
març de 2017 que ascendeix a 184.533,89
euros, segons consta en l’expedient
administratiu instruït per a la seva
aprovació, i reconèixer a cadascú dels
treballadors que figuren en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d’ells s’indiquen.

Resolució Alcaldia núm. 187/2017

Referent a aprovar les gratificacions per
assistència als òrgans col·legiats dels
membres de la corporació corresponents
al mes de març de 2017 que ascendeixen a
1.875 euros, segons consta en l’expedient
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administratiu
aprovació.

instruït

per

a

la

seva

Resolució Alcaldia núm. 188/2017

Referent a aprovar les indemnitzacions
per als Grups Polítics per import de 650 €,
tot això d'acord amb l'establert a les Bases
d'Execució del pressupost vigent.

Resolució Alcaldia núm. 189/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus de data 29/03/2017, número
435200120170329086599, per import de
2,00 euros a favor de Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos, S.A., NIF A83052407,
pels serveis de correus.

Resolució Alcaldia núm. 190/2017

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. 191/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l’obligació corresponent a la
factura pel preu o quota de l’exercici 2017,
per import de 368.554.44 € ( Factura
número 15 sèrie FV+17000), a favor d’ARC
CONCESIONARIA DE OBRAS Y SERVICIOS,
S.A., en relació amb l’execució del
contracte de concessió d’obra pública de la
piscina climatitzada de Roquetes, i sense
perjudici del que en el seu dia resulti del
procés
contenciós
administratiu
actualment tramitant-se en apel·lació
davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.

Resolució Alcaldia núm. 192/2017

Referent a iniciar l’expedient per exigir a la
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Comunitat de Propietaris de l'immoble
situat al carrer Major, 18, perquè adopti les
mesures provisionals, urgents i definitives,
per tal de garantir les condicions de
seguretat i salubritat de l'edificació
existent,
Resolució Alcaldia núm. 193/2017

Referent a concedir, a INTRAGES Efficient
work, còpia de l'atestat emès per la Policia
Local en data 23/02/2017, sent els vehicles
implicats matrícula 1418GCZ i B7302PJ.
Aquestes
dades
seran
destinades
exclusivament per a la finalitat per a la
qual han estat sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 194/2017

Referent a concedir, a GESTAUTO, còpia
de l'atestat emès per la Policia Local en
data 20/03/2017, sent el vehicle implicat
matrícula 4379HTD. Aquestes dades seran
destinades exclusivament per a la finalitat
per a la qual han estat sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 195/2017

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, 4
d'abril de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 196/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, en data 24 de
març de 2017, per infracció de l'ordenança
municipal de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 197/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, en data 13de
març de 2017, per infracció de l'ordenança
municipal de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 198/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un ciutadà, per haver infringit l’article 47 b)
A de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.
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Resolució Alcaldia núm. 199/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 200/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 201/2017

Referent a concedir a Mossèn Domingo
Escuder, rector de la parròquia Sant Antoni
de Pàdua, tallar el trànsit per part de la
Policia Local els dies: 9 d'abril, diumenge
de rams, amb motiu de la concentració de
fidels i posterior processó dels rams, el
carrer la Gaia. Els actes començaran a les
11:30 hores i finalitzaran a les 12:00 hores.
14 d'abril, divendres sant, amb motiu del
Viacrucis, el carrer la Gaia. L'acte
començarà a les 11:00 hores i tindrà una
durada aproximada d'una hora.
Prohibir l'estacionament al carrer la Gaia
(costat dret), el 14 d'abril, entre les 11:00
hores i les 12:00 hores del migdia.
Així com la col·laboració de la Policia Local,
cobrint alternativament els punts més
conflictius durant el recorregut.

Resolució Alcaldia núm. 202/2017

Referent a iniciar l'expedient núm.
04/2017 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
59.256 € per al Programa de millores de
xarxes bàsiques e informàtiques (PEIX).

Resolució Alcaldia núm. 203/2017

Referent a Adjudicar a la mercantil BECSA,
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SA,
el
contracte
menor
d'obra
"pavimentació dels carrers pare Alberca,
Masia, Consolació, carretera Observatori i
entrada deixalleria", per un import de
44.003,74 euros i 9.240,79 euros d'IVA,
amb subjecció al projecte presentat
Resolució Alcaldia núm. 204/2017

Referent a Desestimar el recurs que ha
presentat el senyor Alfonso Domingo
González, contra la resolució d'alcaldia
número 75/2017 que modifica les bases de
concurs oposició per a la provisió
mitjançant promoció interna d'una plaça
de caporal de la Policia Local de Roquetes,
tal com es contempla en la resolució
d'alcaldia 65/2017, de 10/02/2017.

Resolució Alcaldia núm. 205/2017

Referent a Desestimar el recurs que ha
presentat el senyor Juan Maria Royo
Mulet,
contra la resolució d'alcaldia
número 75/2017 que modifica les bases de
concurs oposició per a la provisió
mitjançant promoció interna d'una plaça
de caporal de la Policia Local de Roquetes,
tal com es contempla en la resolució
d'alcaldia 65/2017, de 10/02/2017.

Resolució Alcaldia núm. 206/2017

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. 207/2017

Referent a Donar de baixa la relació
contractual amb que té el senyor Ferran
Subirats Navarro amb l'Ajuntament de
Roquetes, amb codi 401, la qual havia de
finalitzar el dia 6 d'abril de 2017, però Atès
que es tracta d'un contracte d'obra o servei
determinat a temps complert, la duració del
qual és de 2 anys, per tant la finalització
exacta d'aquest contracte serà el dia 28
d'abril de 2017,d'acord amb la resolució
núm. 198/2016.
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Resolució Alcaldia núm. 208/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 209/2017

Referent a

delegar la celebració d'un

matrimoni civil, en el Regidor de
l’Ajuntament de Roquetes,
JORDI
BAUCELLS LLUIS.
Resolució Alcaldia núm. 210/2017

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. 211/2017

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. 212/2017

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. 213/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un ciutadà, per haver infringit l’article 18.5,
de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 214/2017

Referent a iniciar expedient sancionador
al Sr. Rafael Llop Navarro, per haver
infringit l’article 47 b) A, de l’Ordenança
Municipal de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 215/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
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un ciutadà, per haver infringit l’article 47 b)
A,
de
l’Ordenança
Municipal
de
Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 216/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació de les factures del
Registro de la Propiedad Tortosa 3.

Resolució Alcaldia núm. 217/2017

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. 218/2017

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. 219/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de la
recàrrega de la targeta de l'autobús de
consergeria de data 12/04/2017, número
Recàrrega T1-04475, per import de 10
euros a favor de La Hispano Fuente En
Segures, Grup HIFE.

Resolució Alcaldia núm. 220/2017

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

4.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 4/2017 ( del número 12/2017al número
13/2017)

Resolució Presidència núm. 12/2017

Ple ordinari núm. 5/2017

Referent a remetre l'expedient de la
liquidació del pressupost de l’organisme
autònom Roquetes Comunicació de
l’exercici 2016 a l'Ajuntament de Roquetes
per a la seva aprovació.
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Resolució Presidència núm. 13/2017

Referent a autoritzar i disposar les
despeses i reconèixer les obligacions per
un
import
total
de
2.372,72€,
corresponents a factures incloses en la
relació número 03/2017.

5. Mocions de control
El senyor Alcalde diu que no té constància de què, cap dels grups municipals hagi
presentat cap moció de control i a la vegada pregunta als diferents portaveus si en
volen sotmetre a la consideració del Ple alguna moció, en aquest moment de la sessió.
Els portaveus dels grups municipals responen que no en presenten cap.
6. Precs i preguntes
El senyor Alcalde diu si tenen algun prec o pregunta, no hi ha precs, no hi ha preguntes,
per tant, donem la sessió per acabada.
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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