
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 3/2017
Caràcter: ordinàri
Data 15 de novembre
Lloc: Edifici Reguers
Horari: 20,30h a 22,00h

Hi assiteixen:
Presidenta: Anna Rehues Grau
Vicepresidenta: Esther Vidal Sabate
Vocals:             Carme Soriano Bonet

David Sabaté Mol.lé
Carlos Sanz Borràs
Isabel Miret Gamundi

Secretària :                 Maria Jose Sebastià Marti

Excusa la seva absència la Sra. Lorena Buch Ferrando

La Presidència obre la sessió, passant a tractar els punts inclosos a l'ordre del dia:

01, Aprovació de l'acta anterior
S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

02, Informes de l'Alcaldia

La Presidenta, Anna Estrada, informa a tots els assistents a la sessió:

1, BALANÇ FIRA ROVELLÓ

Aquest any la Fira del Rovelló ha estat suspesa pel mal temps. El dia 2 de desembre a les 20,30h
farem la presentació del Nano Rovellonero i la xocolatada

2, FESTES MAJORS

La Penya Taurina presenta la proposta per la celebració del correbous a la plaça,  per a les Festes
Majors 2018

S’aprova la proposta per la realització del correbous.

3, REGULARITZACIÓ DE LA NOMENCLATURA DEL C/ COLOMA

Es notificarà a tots els veïns del Carrer per triar el nom que volen que es nomeni.

4, INFORMACIÓ SOBRE NOVES OBRES PROJECTADES

La Presidenta informa de les següents obres;

*  Oficina  Municipal  a  la  planta  baixa  de  l’edifici  de  l’Ajuntament,  ja  està  finalitzada  i  en
funcionament.



* Obra pressupostos participatius; properament es començaran

* Camp de gespa artificial, , de la gespa que es treu al camp de futbol del Tortosa es farà un camp
de futbol-7, el treball anirà a càrrec del pressupost de Tortosa.

* Bandes reductores de velocitat a la zona de l’escola.
S’està mirant poder-les col.locar.

5, TORN OBERT DE PARAULES
 
La Sra. Isabel Miret demana informació de la granja de purins, Anna Rehues Grau li comenta que hi
ha llicència d’activitat i tota la documentació necessària.

El Sr. Carlos Sanz informa a tots els membres del consell presents,  que arranjaran el Camí del
Canal fins Xerta.
També informa que des de el Consell Comarcal hi ha pressupost per a arranjar camins. Acte seguit
també informa que la Societat de Caçadors ja tenen la clau del matadero comarcal.

I, sense més temes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les vint-i-dos hores, com a secretària
estenc aquesta acta.

La secretària Vist i plau
La Presidenta


