ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 7/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 27 de juny de 2017
Horari: de les 20:00 hores fins a les 20:50 hores
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
Francesc Ollé Garcia, primer tinent d'alcalde
Mª Teresa Moreso Gisbert, tercera tinent d'alcalde
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
Regidor que excusa la seva no assistència:
Mª Isabel Belmonte Rodríguez, regidora
Secretària acctal.
Maria Teresa Piñol Piñol

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 6/2017, de data 30 de maig de 2017.
2. Ratificar acords adoptats pel Ple en sessió ordinària de data 30 de maig de 2017.
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3. Cultura
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Roquetes
per al projecte Coneguem, en el marc de les mesures específiques d'atenció a la
diversitat dels alumnes de l'educació secundària obligatòria del municipi.
4. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient
4.1. Aprovar, si procedeix, modificació puntual del PGOU referent a la creació de nova
clau 4d.1 en l'àmbit industrial PADESA.
4.2. Aprovar, si procedeix, finalització del conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i la
Junta de Conservació del Pla Parcial "Els Pilans."
5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
5.1. Aprovar, si procedeix, fixar les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2018.
5.2. Aprovar, si procedeix, moció pel rebuig i combat dels comportaments corruptes a
les Administracions públiques i la vida política que presenta el grup municipal d'Entesa i
Progrés per Roquetes.
5.3. Aprovar, si procedeix, moció per al desmantellament de les instal·lacions del
projecte Castor que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència i Unió de Roquetes.
5.4. Aprovar, si procedeix, moció amb motiu del Dia de l'alliberament del col·lectiu de
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTBI) que presenten els grups municipals
d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió de Roquetes.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 19/2017, de 23 de maig de 2017
- núm. 20/2017, de 30 de maig de 2017
- núm. 21/2017, de 13 de juny de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 6/2017 ( del número 291/2017 al número
356/2017)
6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
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- Relació de Resolucions de Presidència número 6/2017 ( del número 17/2017al número
21/2017)
7. Mocions de control
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 6/2017, de data 30 de maig de 2017.
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia de l'esborrany de l'
acta núm. 6/2017, de data 30 de maig 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
presents.
2. Ratificar acords adoptats pel Ple en sessió ordinària de data 30 de maig de 2017
Es ratifiquen els acords adoptats pel Ple en sessió ordinària de data 30 de maig de 2017,
per part de tots els membres presents.
3. Cultura
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i
l'Ajuntament de Roquetes per al projecte Coneguem, en el marc de les mesures
específiques d'atenció a la diversitat dels alumnes de l'educació secundària
obligatòria del municipi.
Atès que l'Ajuntament de Roquetes està interessat en col·laborar en donar resposta a
les necessitats educatives especials d'alumnes que presenten dificultats d'aprenentatge
i amb problemes de conducta, tal i com va fer en cursos anteriors.
Atès que l'Institut d'Educació secundària de Roquetes ha elaborat el seu projecte
d'atenció a la diversitat, en el marc de mesures específiques d'atenció a l'alumnat, amb
el nom de Coneguem.
Atès que l'objecte principal d'aquest és donar suport als alumnes de tercer i/o quart
curs de l'educació secundària obligatòria que presenten dificultats d'aprenentatge,
desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen
d'actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la
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seva inclusió escolar, social i laboral.
Atès que l'objecte d'aquest conveni és establir els temes de la col·laboració entre el
Departament d'Ensenyament i que l'Ajuntament de Roquetes en matèria d'atenció
educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través del
projecte Coneguem.
Atès que la Comissió Informativa de Cultura, Joventut i Ensenyament ho va dictaminar
favorablement per unanimitat dels membres presents, en sessió realitzada el dia 20 de
juny de 2017.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni que ha de subscriure l'Ajuntament de Roquetes i el
Departament d'Ensenyament per adaptació curricular d'atenció educativa a la diversitat
de l'alumnat de l'IES Roquetes, amb una vigència des de l'1 de setembre de 2017, i
desplegarà els seus efectes fins el 31 d'agost de 2019.
Segon.- Facultar al senyor alcalde en nom i representació de la Corporació signi quants
documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d'Educació, per al seu coneixement i
efectes escaients.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
4. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient
4.1. Aprovar, si procedeix, modificació puntual del PGOU referent a la creació de
nova clau 4d.1 en l'àmbit industrial PADESA.
En data 7 de novembre de 2003, es va publicar, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 4005, el Text Refós del PGOU del municipi de Roquetes.
Els Serveis Tècnics proposen modificar el PGOU de Roquetes consistent en la creació
d'una nova clau 4d.1 en l'àmbit de la industria PADESA que permeti una alçada
reguladora màxima de 20 m.
Segons l’article 97.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei d'urbanisme, les propostes de modificació del planejament urbanístic
han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència
amb relació als interessos públics i privats concurrents.
Vist que l’arquitecte municipal raona i justifica, en la Memòria que ha elaborat, en data
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juny de 2017, la necessitat de modificació del planejament urbanístic, en el termes
d'aquest precepte.
Atès el que estableixen els articles 107, 117 i 118 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Atès l’informe emès per la Secretaria acctal.
Atès que la Comissió Informativa d’Urbanisme, Contractació i Medi Ambient, en sessió
ordinària realitzada el dia 20 de juny de 2017, es va aprovar per unanimitat dels
membres presents, es proposa al Ple l'adopció del següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
referit a la creació d'una nova clau 4d.1 en l'àmbit de la industria PADESA que permeti
una alçada reguladora màxima de 20 m. en els termes que s’assenyala en la memòria
adjunta a la present proposta.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública, durant el termini d’un mes,
mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
major circulació a la província i al tauler d’edictes de la Corporació. Dins el termini
d’exposició pública, els interessats poden examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat
provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Concedir audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confini amb el
de Roquetes.
QUART.- Sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui.
CINQUÈ.- Suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions, en els termes previstos a
l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei d'urbanisme.
SISÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar el documents necessaris per compliment dels
acords anteriors.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
4.2. Aprovar, si procedeix, finalització del conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i
la Junta de Conservació del Pla Parcial "Els Pilans."
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Mitjançant sessió plenària de data 11 de febrer de 2013 es va aprovar el conveni entre
l'Ajuntament de Roquetes i l'entitat urbanística de conservació del Pla Parcial "Els
Pilans" per marcar les pautes de conservació i manteniment de la urbanització, d'acord
amb les prescripcions de la normativa urbanística vigent.
El conveni regula les obligacions d'ambdues parts, entre altres aspectes la neteja de les
parcel.les, els lligallos, la depuradora, les xarxes i subministraments, les infraestructures
de la urbanització, les bombes d'aigües del clavegueram, els vials públics, així com la
programació del manteniment i conservació i la gestió del cobrament de les quotes.
El conveni estableix el pacte de la temporalitat de la seva vigència en tres anualitats,
essent el 2017 la data en la que s'exhaureix la seva vigència.
Vist l'informe emès pels serveis tècnics i l'informe dels serveis jurídics de l'Ajuntament
de Roquetes de data 15 de juny de 2017.
Atès que la Comissió Informativa d'Urbanisme, en la sessió realitzada el dia 20 de juny
de 2017, ho va dictaminar per unanimitat dels membres presents, amb els vots a favor
de ERC, CiU, PP, PxC i PSC, es proposa el Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Exhaurir la vigència del conveni signat entre l'Ajuntament de Roquetes i
l'entitat urbanística de conservació del Pla Parcial "Els Pilans" en motiu del compliment
de l'objecte del mateix.
Segon.- Recepcionar les obres i les instal.lacions així com el manteniment de la
urbanització "Els Pilans".
Tercer.- Deslliurar a la Junta de conservació del Pla Parcial "Els Pilans" del deure de
manteniment de la urbanització quedant aquesta en vigència a efectes de gestió interna
i processos oberts no relacionats amb l'Ajuntament de Roquetes.
Quart.- Requerir a la Junta de conservació del Pla Parcial "Els Pilans" que notifiqui a
l'Ajuntament de Roquetes, quan sigui procedent, la seva dissolució a efectes de donar
de baixa l'entitat al Registre d'entitats urbanístiques col.laboradores de la Generalitat
de Catalunya, per finalitzar la tramitació administrativa.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Junta de conservació del Pla Parcial "Els Pilans" als
efectes legals procedents.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
5.1. Aprovar, si procedeix, fixar les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2018.
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Atesa l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC núm. 7381, de 31de maig
de 2017, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a
l’any 2018.
Atès el que disposen l’article 170.1) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 37
del RDL 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de l’Estatut dels
treballadors, que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i
d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues
festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies,
a proposta dels municipis respectius.
Atès el que estableix l’article 46 del RD 2001/ 1983, de 28 de juliol.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 20 de juny de 2017, ho va
dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents.
Per tot això, es proposa al PLE l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya les festes locals de Roquetes per a l’any 2018, els dies
següents:
Dilluns, dia 16 d’abril de 2018.
Dilluns, dia 2 de juliol de 2018.
SEGON.- TRAMETRE aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, als efectes
corresponents.
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 i a l'EMD de
Jesús.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
5.2. Aprovar, si procedeix, moció pel rebuig i combat dels comportaments corruptes
a les Administracions públiques i la vida política que presenta el grup municipal
d'Entesa i Progrés per Roquetes.
A les darreres setmanes s'han donat a conèixer nous casos de corrupció en el marc de
diverses investigacions judicials en curs des de fa algun temps. Es tracta d’extenses
trames delictives que afecten múltiples representants públics, membres de partits
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polítics, i persones del món empresarial, organitzades amb l'objectiu de sostraure
recursos de les administracions públiques i utilitzar la seva posició en benefici propi o de
tercers.
Cada dia coneixem més exemples que certifiquen la utilització de la Fiscalia a les ordres
del Govern de l’Estat espanyol per impossibilitar les investigacions pels presumptes
delictes contra l’Administració.
En els darrers anys hem pogut comprovar com s'han vist afectades persones vinculades
als diferents poders públics (judicial, legislatiu i executiu), als diferents nivells
institucionals (Ajuntaments, Comunitats Autònomes, Govern Central, i fins i tot la
mateixa Monarquia), a diferents sectors econòmics, com la banca o les grans empreses
constructores, que van ser els grans beneficiats dels anys de creixement i que van
alimentar la bombolla especulativa alhora que s'enriquien amb aquestes males
pràctiques, i a representants públics o dirigents de partits que s’han enriquit, o que han
finançat il·legalment els seus partits.
És imprescindible no romandre només en la condemna d'aquests casos, i anar a les raons
que expliquen que s'hagi arribat fins a aquest grau de saqueig de les institucions i
finances públiques.
Els casos de corrupció que coneixem no s'expliquen sense el model econòmic imperant
a Espanya, i també a Catalunya. Crisi i corrupció formen part de la mateixa estafa, i la
ciutadania ha presenciat indignada aquest espoli mentre es retallaven serveis públics i
drets socials, quedant seriosament danyada la imatge del propi sistema democràtic.
La corrupció està vinculada a la manca d’ètica personal de corruptes i corruptors, però
seria inexplicable sense l’hegemonia del poder econòmic i financer dels darrers anys que
considerava la legislació laboral, social i ecològica una inconveniència i incomoditat per
als negocis, on els governs successius han anat eliminant els mecanismes de control,
rebaixant les garanties d'interès social i desatenent els organismes reguladors.
Un element comú a tots els casos de corrupció es situa en la dimensió de l’estructuració
d'espais de poder, que s'han perpetuat en el temps, sense elements de control, ni
contrapesos socials o polítics. A aquesta sensació d'impunitat ha contribuït la lentitud
en l'actuació dels poders públics, dels organismes fiscalitzadors i dels propis Tribunals
de Justícia. Han faltat instruments de control i fiscalització, a més de mesures que
permetessin evitar la seva proliferació. I han fallat els que ja existien, sovint per estar
infradotats i mancats dels recursos.
S’ha de combatre des del lideratge públic la temptació de caure en el fatalisme, com si
l'existència de casos de corrupció fos quelcom intrínsec a la nostra manera de fer com a
societat, i així alimentar la sospita que tothom actua igual. Es tracta del perfecte pretext
del lladre per justificar-se: tots ho fan. I no és cert. La diferència entre casa nostra i
aquells països amb menys corrupció es troba en les exigències, controls i mesures
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existents, i en les garanties del seu compliment.
Estem en una situació d’emergència democràtica i per tant és urgent fer fora els
governs que emparen trames delictives i recuperar la independència de la justícia. És
urgent prendre mesures que siguin ambicioses i integrals, incloent-hi els diferents
camps i actors que poden contribuir a evitar que sorgeixin, però sobretot, cal obrir una
nova etapa que canviï profundament el model social, econòmic i polític. Està en joc la
credibilitat de la mateixa democràcia.
Atès que els membres d'ERC, CiU, PSC, PP i PXC presents a la Comissió informativa
d'Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana, en la seva sessió ordinària,
celebrada el dia 20 de juny de 2017 es van abstenir de la votació.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
1-Rebutjar tots els comportaments corruptes, per acció u omissió, en les
administracions públiques i en la vida política, i mostrar la preocupació per la degradació
de les institucions i de la societat democràtica que aquests comportaments suposen.
2- Donar suport a totes aquelles iniciatives legislatives per impulsar un canvi democràtic
al govern de l'Estat espanyol i iniciar una etapa de regeneració democràtica.
3- Instar al conjunt de les institucions i a les forces polítiques que hi són representades,
a prendre les iniciatives polítiques i legislatives adients per combatre i evitar els
comportaments corruptes, entre altres: dotar de més recursos i capacitats als
organismes de control (com el Tribunal de Comptes o la Inspecció d'Hisenda), el
reforçament de la justícia, un combat específic i integral contra la corrupció urbanística,
exigir compromisos concrets de transparència i ètica als representants públics, limitar i
controlar el finançament dels partits polítics, i ampliar els mecanismes de participació,
seguiment i control ciutadà de les decisions públiques.
4- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, al
Parlament de Catalunya, al Congrés i Senat, i a les diputacions de Tarragona, Barcelona,
Lleida i Girona.
Es sotmet a votació la moció presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
5.3. Aprovar, si procedeix, moció per al desmantellament de les instal·lacions del
projecte Castor que presenten els grups municipals d'Esquerra Republicana de
Catalunya i Convergència i Unió de Roquetes.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 2 d’agost de 2007, el Ministeri d’Indústria publicava al BOE el projecte Castor format
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per tres grans infraestructures: una planta marina davant la costa de la Ràpita, Vinaròs i
Alcanar, per aprofitar com a magatzem de gas un jaciment petrolífer esgotat; un
gasoducte de 30 quilòmetres, i una planta d’operacions terrestre situada al terme
municipal de Vinaròs, però físicament més propera als nuclis de població d’Ulldecona i
Alcanar.
Des del primer dia, aquest projecte va ser rebutjat per les poblacions d’Alcanar i de la
Ràpita, així com de molts altres municipis de les Terres de l’Ebre i del Sénia, i també per
la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, moviment social que ha liderat
l’oposició al projecte.
Han estat diverses les denúncies, al·legacions, queixes, mocions, preguntes i iniciatives
que s’han presentat des de diverses institucions exposant els dèficits, les mancances, les
incògnites, l’opacitat, els dubtes i les possibles irregularitats que oferia el projecte.
Fa pocs dies es van fer públics documents interns dels ministeris d’Indústria i Energia en
què es detallava com l’empresa, just abans de començar les obres, va triplicar el cost de
les instal·lacions, i es va passar d’un pressupost inicial de 400 MEUR el gener de 2007 als
1.272 MEUR de l’any 2010. A més, també es va saber que no hi va haver un sistema
transparent d’adjudicació de l’obra, de manera que, a la pràctica, va ser una
“autoadjudicació”. Així va ser com només s’hi va poder presentar una única empresa,
l’ACS de Florentino Pérez, qui, a la vegada, era el principal accionista de l’empresa
gestora del magatzem de gas Escal UGS. Segons un informe redactat l’any 2012 per la
Secretaria d'Estat d'Energia, pertanyent al Ministeri d'Indústria, l’empresa ACS podria
haver incrementat fins al 17 % el benefici industrial gràcies a la construcció del Castor.
El 13 de juny de 2013 es començà a injectar el gas natural al magatzem submarí i,
després que s’enregistressin centenars de terratrèmols, el 26 de setembre, el Ministeri
d’Indústria i Energia ordenava el cessament de l’activitat del magatzem de gas, una
instal·lació que encara estava en fase de proves i que, per tant, no estava operativa. El
juliol de 2014, Escal UGS va renunciar a la concessió de l’explotació i el 3 d’octubre del
mateix any el Govern espanyol aprovava un Reial Decret Llei pel qual s’encarregava a
Enagas la hivernació de les instal·lacions del magatzem de gas Castor i s’aprovava el
pagament, en el termini de 35 dies, d’una indemnització a l’empresa concessionària de
1.350 MEUR. Aquesta quantitat més els respectius interessos durant 30 anys, la pagaran
els consumidors mitjançant el rebut del gas.
El 3 de maig de 2017, el Ministeri d’Energia feia públic l’informe del Massachusetts
Institute of Technology (MIT), que certificava allò que altres organismes i científics ja
havien advertit amb anterioritat; és a dir, que la injecció de gas al magatzem submarí
Castor va originar els terratrèmols.
Cal recordar que la Declaració d’Impacte Ambiental de les instal·lacions del Castor no va
incloure cap estudi per avaluar els riscos sísmics associats al projecte, malgrat la
proximitat d’una falla a la plataforma marina. I això que tant l’Observatori de l’Ebre com
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l’Institut Geològic de Catalunya i la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia havien
apuntat i demanat la necessitat de fer estudis detallats sobre el risc sísmic de l’activitat.
El Ministeri, arran de l’informe del MIT, va anunciar que el magatzem de gas s’haurà de
desmantellar quan sigui segur i que continuarà en estat d’hibernació, això sí, amb un
cost anual de 15,7 MEUR que també recaurà en la factura del gas que paguem els
consumidors.
Davant la necessitat de desmantellar de manera immediata les instal·lacions marítimes i
terrestres del Castor, i de dirimir les responsabilitats polítiques, tècniques i
econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en
funcionament del Castor.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 20 de juny de 2017 va dictaminar
la moció per unanimitat de tots els membres presents.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Demanar al Govern espanyol una ordre de clausura definitiva del magatzem de
gas submarí Castor, que se segellin els pous i se’n desmantellin immediatament totes
les instal·lacions marítimes i terrestres, com també que es reverteixi als propietaris les
servituds afectades pel gasoducte, l’enretirada del gasoducte, la restitució ambiental i
paisatgística dels espais afectats pel projecte i l’estudi de rescabalament per
afectacions, tant del projecte com dels terratrèmols, fins i tot en els casos de lucre
cessant de finques i empreses dels propietaris.
SEGON. Demanar al Govern espanyol la creació d’una Comissió Informativa de
seguiment de les accions per desmantellar les instal·lacions del Castor, de la qual en
formaran part els ajuntaments i governs autonòmics directament afectats pels
terratrèmols provocats pel Castor.
TERCER. Demanar al Govern espanyol l’elaboració d’un informe jurídic sobre
l’operativitat de les instal·lacions del Castor, tant en el moment de l’inici dels
terratrèmols com avui dia; d’una auditoria tècnica del projecte, i d’un informe sobre
l’estabilitat i el risc sísmic que presenta actualment la zona que va patir els sismes.
QUART. Demanar al Govern espanyol que faci arribar tota la informació i documentació
contractual, administrativa, jurídica i econòmica sobre el Castor al Tribunal de Cuentas,
perquè fiscalitzi tot el procés economicoadministratiu relacionat amb el projecte,
investigant-ne els costos, les despeses i el dèficit generat per aquesta actuació.
CINQUÈ. Demanar al Congrés de Diputats la creació, en seu parlamentària, d’una
Comissió d’Investigació per determinar les responsabilitats polítiques, tècniques i
econòmiques dels que van autoritzar, tramitar, gestionar i aprovar la posada en
funcionament del Castor i emprendre les accions legals pertinents que se’n derivin.
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SISÈ. Fer arribar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, al Ministre
d’Energia, a tots els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Senat, al Tribunal
de Cuentas, a la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia, i al comissari de Medi
Ambient de la Unió europea.
Es sotmet a votació la moció presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents.
5.4. Aprovar, si procedeix, moció amb motiu del Dia de l'alliberament del col·lectiu
de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals (LGTBI) que presenten els grups
municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i Convergència i Unió de Roquetes.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Dia per l’Alliberament de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (LGTBI), també
conegut com a Dia de l’Orgull Gai, és una jornada festiva i reivindicativa amb la qual es
demana la plena igualtat jurídica i social per a les persones LGTBI, així com la tolerància
per la diversitat d'orientació sexual.
La festa, que se celebra a diverses ciutats de tot el món, commemora els fets que van
passar el 28 de juny de 1969 a Nova York, quan la població LGTBI va sortir al carrer arran
d'una batuda de la policia al bar gai de Stonewall Inn, situat al barri de Greenwich
Village. La comunitat LGTB s'hi va oposar i es va produir un fort enfrontament, que va
acabar amb detencions i ferits greus. La reacció de suport a les persones agredides va
ser immediata: milers d'homosexuals, transsexuals i simpatitzants es manifestaren
solidàriament, i van contribuir, així, al naixement del Gay Liberation Front.
El 28 de juny de 1969 marca l’inici de l’activisme homosexual. En poc temps es van
fundar organitzacions que defensaven els drets dels col·lectius LGTB tant als Estats
Units com a altres països. El 28 de juny de 1970 va tenir lloc la primera marxa de l’orgull
gai a Nova York i Los Angeles per commemorar l’aniversari dels altercats.
La festa, però, també dona cabuda a la reivindicació social. Durant els darrers anys, amb
la creixent influencia del moviment LGTBI, la celebració ha esdevingut una eina de
pressió política a molts governs. Malgrat que la legislació en l’àmbit internacional ha
avançat en el reconeixement de drets, 76 estats del món encara prohibeixen,
persegueixen i penalitzen les persones del col·lectiu LGTBI.
D'altra banda, tenint en compte que encara queda molt camí per recórrer, i que són
totes les administracions les que han d'abocar tots els esforços possibles per fer
polítiques de plena igualtat vers aquest col·lectiu, cal recordar que a Catalunya ja es va
aprovar la llei 11/2014 del 10 d’octubre on es garanteixen els drets del col·lectiu LGTBI,
tot i que encara hi ha la necessitat de desplegar la Llei aprovada pel Parlament sobretot
en matèria de sancions vers totes aquelles actituds violentes i discriminatòries que es
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viuen encara avui dia.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 20 de juny de 2017 va dictaminar
la moció amb els vots a favor d'ERC, CiU, PSC-CP, PP i l'abstenció de PXC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
1 - Instar l’Ajuntament a penjar la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de l’Ajuntament
cada 28 de juny de forma simbòlica per donar més visibilitat a la lluita per construir una
societat més igualitària sense discriminacions per motius d'orientació sexual.
2 - Instar el Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador.
3 - Instar el Govern de l’Estat Espanyol a aprovar la Proposició de llei: Proyecto de ley
contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de genero y
características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales,
transgénero e intersexuales (Ley de igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al
Congrés dels Diputats.
4 – Traslladar aquests acords a les associacions LGTBI de les Terres de l’Ebre.
Es sotmet a votació, la moció presentada aprovant-se per majoria absoluta amb el vot a
favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E i PP i l'abstenció de PxC.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 19/2017, de 23 de maig de 2017
- núm. 20/2017, de 30 de maig de 2017
- núm. 21/2017, de 13 de juny de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 6/2017 (del número 291/2017 al número
356/2017)
Resolució Alcaldia núm. 291/2017

Ple ordinari núm. 7-2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un ciutadà, per haver infringit l’article 47 b)
A de l’Ordenança Municipal de Convivència
13 / 26

Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 292/2017

Referent a autoritzar, ocupar la via pública
al carrer Cid 11 a partir del dia 24 de maig,
per realitzar l'obra de construcció d'una
piscina segons llicència municipal exp.
33/2017, salvant el dret de propietat i
sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 293/2017

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, 23 de
maig de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 294/2017

Referent a atorgar la llicència per a
l'ocupació temporal de la via pública al
carrer Balmes enfront de l'edifici núm. 3 al
Sr. Juan Amare Ramon per a la Instal·lació
d'un castell inflable Núm. 28 Piscis que
s'instal.larà amb motiu de celebració de
comunió el proper dia 28 de maig de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 295/2017

Referent a declarar la màxima urgència per
contractar a la persona que ha de cobrir la
baixa per incapacitat temporal, de data 24
de maig de 2017,de la senyora Montserrat
Sebastià Fabregat, durant, única i
exclusivament, el termini en què duri
aquesta situació.
Contractar a la senyora Encarnación Ferrer
Giner, com a netejadora de l'edifici antic
Ajuntament, ubicat al carrer del Canal
núm. 11 i on es troben les dependències
del CAP municipal, Centre de Joves i Sala
d'interpretació
Museística
d'aquest
Ajuntament, Subgrup AP, i amb el 100% de
la jornada, des del dia 26 de 2017 i fins
finalitzi el termini d'incapacitat temporal,
un cop es reincorpori al treball la senyora
Montserrat Sebastià Fabregat, amb motiu
de l'IT.
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Resolució Alcaldia núm. 296/2017

Referent a declarar la màxima urgència per
contractar a la persona que ha de cobrir la
baixa per incapacitat temporal, de data 24
de maig de 2017,de la senyora Montserrat
Sebastià Fabregat, durant, única i
exclusivament, el termini en què duri
aquesta situació.
Contractar a la senyora Encarnación Ferrer
Giner, com a netejadora de l'edifici antic
Ajuntament, ubicat al carrer del Canal
núm. 11 i on es troben les dependències
del CAP municipal, Centre de Joves i Sala
d'interpretació
Museística
d'aquest
Ajuntament, Subgrup AP, i amb el 100% de
la jornada, des del dia 26 de maig de 2017,
i fins finalitzi el termini d'incapacitat
temporal, un cop es reincorpori al treball la
senyora Montserrat Sebastià Fabregat,
amb motiu de l'IT.

Resolució Alcaldia núm. 297/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries 2.1533.214
Reparació i manteniment vehicles brigada
vies públiques, 2.160.214 Reparació i
manteniment
vehicles
brigada
clavegueram i 2.163.214 Reparació i
manteniment vehicles brigada neteja
viaria, per un import de 250€, a favor del
senyor Ivan Garcia Maigi, treballador de la
brigada municipal de l'Ajuntament de
Roquetes, per atendre el pagament de
despeses per passar la inspecció tècnica
obligatòria (ITEUVE) dels vehicles de la
brigada matrícules Renault Tràfic T-7819AD, Camió Isuzu 7191 BXD, Citroën
Jumper 6483 DKG i Renault Expres T-9451S.

Resolució Alcaldia núm. 298/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació corresponent a les
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indemnitzacions per als grups polítics
municipals del mes de maig, per un import
total de 650,00 €.
Resolució Alcaldia núm. 299/2017

Referent a autoritzar, a ambulàncies Baix
Ebre, SL, l'ocupació de la via pública amb
bastida, per obra d'una finestra ubicada al
carrer Ortuella s/n, per un dia,
aproximadament el proper dia 01/06/17,
salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 300/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes de
maig de 2017 que ascendeix a 173.674,30
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. 301/2017

Referent a autoritzar el tall de carrer Illes
Filipines, en motiu de procedir a la poda
d'una palmera, el proper 2 de juny.

Resolució Alcaldia núm. 302/2017

Referent a sancionar a un ciutadà, amb una
multa 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. 303/2017

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. 304/2017

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. 305/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 306/2017

Referent a requerir a la propietària de la
finca situada al polígon 54, parcel·la 26, per
tal treure les escombraries, la brossa
acumulada, i fer les tasques necessàries
per deixar les parcel·les completament
nétes de residus, per tal de garantir les
condicions de seguretat, salubritat i
protecció del medi ambient.

Resolució Alcaldia núm. 307/2017

Referent a autoritzar la utilització de la
sala polivalent de la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà a l'associació BTT
Roquetes, per realitzar una reunió per
organitzar una manifestació pel tema dels
atropellaments als ciclistes, per al dia
29/05/2017, a les 20h.

Resolució Alcaldia núm. 308/2017

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. 309/2017

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. 310/2017

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. 311/2017

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. 312/2017

Referent a sancionar a una empresa amb
una multa 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. 313/2017

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. 314/2017

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. 315/2017

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. 316/2017

Referent a atorgar a un particular, un
termini d'un mes més, fins l'1 de juliol de
2017, per presentar la sol·licitud de
legalització de la caseta de fusta, situada a
l'àmbit protegit "Casa Segura" UA-4.1. del
terme municipal de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 317/2017

Referent a sol·licitar el nomenament
accidental, de la funcionaria de carrera
d'aquest Ajuntament, per ocupar, el lloc de
secretaria a la senyora Maria Teresa Piñol
Piñol, a partir del dia 2 de juny de 2017,
fins la incorporació de un/a funcionari/a
del lloc de treball reservat a funcionaris
amb habilitació de caràcter nacional.

Resolució Alcaldia núm. 318/2017

Referent a iniciar l'expedient núm.
06/2017 de modificació de crèdit del
pressupost vigent mitjançant incorporació
obligatòria de romanent de crèdit.
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Resolució Alcaldia núm. 319/2017

Referent a declarar 1 dia de dol al municipi
de Roquetes amb motiu de la defunció de
la senyora Mercè Curto Baset, secretària
accidental de l'Ajuntament de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 320/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació dels tiquets de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 321/2017

Referent a iniciar l’expedient número
07/2017 de modificació de crèdits
mitjançant transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries del pressupost
municipal vigent.

Resolució Alcaldia núm. 322/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació dels tiquets de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 323/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 324/2017

Referent a atorgar la llicència per a
l'ocupació temporal de la via pública al
carrer Canal al Comerç Agrupat de
Roquetes, el dia 10 de juny de 2017 des de
les 17:00 fins les 20:00, per a la Instal·lació
d'un castell inflable Jirafas que s'instal.larà
amb motiu de celebració de la festa de les
pubilles.

Resolució Alcaldia núm. 325/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús del
material que es detalla a continuació així
com autorització per utilitzar les
barbacoes de la Torre d'en Gil a la senyora
Laura Queralt Tolós en representació del
GEPEC – EdC, amb motiu de la celebració
de la festa de fi de curs el dia 10/06/2017:
- 5 taules
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- 10 cavallets
- 1 contenidor d'escombraries
Resolució Alcaldia núm. 326/2017

Referent a sol·licitar el nomenament
accidental, de la funcionaria de carrera
d'aquest Ajuntament, per ocupar, el lloc
d'interventora a la Sra. Maria Elena Bielsa
Gargallo, a partir del dia 8 de juny de 2017.
Sol·licitar el nomenament accidental, de la
funcionaria
de
carrera
d'aquest
Ajuntament, per ocupar, el lloc de
tresorera a la Sra. Immaculada Vilaubí
Gisbert, a partir del dia 8 de juny de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 327/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 328/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 329/2017

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, 13 de
juny de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 330/2017

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. 331/2017

Referent a concedir, a SMR INSURANCE
SERVICES, SL, còpia de l'atestat emès per
la Policia Local en data 25/05/2017, sent
els vehicles implicats matrícula 1597 BFN i
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8354
CYF.Aquestes
dades
seran
destinades exclusivament per a la finalitat
per a la qual han estat sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 332/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 333/2017

Referent a autoritzar i disposar les
despeses i reconèixer les obligacions als
Membres del Tribunal Qualificador, plaça
caporal de la policia local.

Resolució Alcaldia núm. 334/2017

Referent a autoritzar, l'ocupació de la via
pública amb bastida, per l'obra menor exp.
23/2017 amb canvi de teulada ubicada al
carrer Mateu Llasat 38, del 14 al 16 de
juny, aproximadament, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 335/2017

Referent a aprovar les gratificacions per
assistència als òrgans col·legiats dels
membres de la corporació corresponents
al mes de maig de 2017 que ascendeixen a
l'import total de 11.800,00 euros, segons
consta en l’expedient administratiu
instruït per a la seva aprovació.

Resolució Alcaldia núm. 336/2017

Referent a aprovar l’expedient de
modificació de crèdits número 06/2017 per
incorporació obligatòria de romanents de
crèdit segons el detall exposat.

Resolució Alcaldia núm. 337/2017

Referent a aprovar l’expedient de
modificació de crèdits número 06/2017 per
incorporació obligatòria de romanents de
crèdit segons el detall exposat.

Resolució Alcaldia núm. 338/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús del
material que es detalla a continuació així
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com autorització per utilitzar la zona
d'aparcament de darrera del casal de la
Ravaleta, a la senyora Ester Gombau
Morelló en representació de l'AV La
Ravaleta, amb motiu de la celebració del
dia del soci el diumenge 18 de juny de
2017:
- 100 cadires
- 18 taules
- 36 cavallets
Resolució Alcaldia núm. 339/2017

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. 340/2017

Referent
a
iniciar
la
tramitació
administrativa del compte general de
l’exercici 2016.

Resolució Alcaldia núm. 341/2017

Referent a ordenar el pagament de la
subvenció, per import de 45.000,00 euros,
a què es refereix el Conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de
Roquetes i l'entitat Patronat de Festes de
Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 342/2017

Referent a autoritzar, l'ocupació de la via
pública amb bastida, per veure l'estat de la
teulada a les Cases de Gasol 3,
aproximadament a les 13 hores del 15 de
juny, salvant el dret de propietat i sense
perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 343/2017

Referent a atorgar la llicència per a
l'ocupació temporal de la via pública a
l'explanada de darrera del Casal a
l'ASSOCIACIO DE VEINS LA RAVALETA
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amb el NIF G43031244 per a la col.locació
de 3 castells inflables que s'instal.laran
amb motiu de celebració del dia del Soci el
proper 18 de juny de 2017.
Resolució Alcaldia núm. 344/2017

Referent a ordenar el pagament de la
subvenció, per import de 8.600,00 euros, a
què es refereix el Conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament de Roquetes i
l'Associació Penya Taurina de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 345/2017

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. 346/2017

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. 347/2017

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. 348/2017

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. 349/2017

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

Resolució Alcaldia núm. 350/2017

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. 351/2017

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
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 352/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un ciutadà, atès que
desvirtuen els fets ocorreguts el dia 11
d'abril 2017, als contenidors ubicats al
carrer Constitució.

Resolució Alcaldia núm. 353/2017

Referent a delegar la celebració de
l’esmentat matrimoni civil, en el Regidor
de l’Ajuntament de Roquetes senyor
Francesc Ollé Garcia, el dia 14/07/2017.

Resolució Alcaldia núm. 354/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes de
maig de 2017, per un import total de
174.124,26
€,
d'acord
amb
la
documentació que consta en l'expedient
administratiu instruït per a la seva
aprovació, i reconèixer a cadascun dels
treballadors que consten en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d'ells s'indiquen.

Resolució Alcaldia núm. 355/2017

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, 20 de
juny de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 356/2017

Referent a donar-se per assabentat que la
l'Associació de Pares d'Alumnes IES de
Roquetes durà a terme en el recinte de
l'Institut de l'IES situat al carrer Anselm
Clavé 8 el dia 21 de juny de 2017 des de les
22,00 fins les 3,30 hores una actuació
musical per fer la celebració de la "Festa
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de fi de curs".

6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 6/2017 ( del número 17/2017 al número
21/2017)

Resolució Presidència núm. 17/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació de la Taxa per
reserva del domini públic radioelèctric, any
2017, per un import de 247,88 , expedient
número TT-0000064.

Resolució Presidència núm. 18/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació, per un import de
47,88€, de Previsora General Mutualidad
de Previsión, amb el NIF número
G58782145

Resolució Presidència núm. 19/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes de maig de
2017 que ascendeix a 5.148,96€ segons
consta en l’expedient administratiu
instruït per a la seva aprovació, i
reconèixer a cadascú dels treballadors que
consten en ella el dret a percebre les
quantitats que per a cadascú d’ells
s’indiquen.

Resolució Presidència núm. 20/2017

Referent a autoritzar i disposar les
despeses i reconèixer les obligacions per
un
import
total
de
1.077,53€,
corresponents a factures incloses en la
relació número 05/2017.

Resolució Presidència núm. 21/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes de juny de
2017 que ascendeix a 8.756,26 € 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
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s’indiquen.

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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