EXTRACTE ACTA DEL PLE
CARÀCTER ORDINARI
DATA 28/07/2015
NÚM. 11/2015

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
- Núm. 10/2015, de data 30 de juny de 2015
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia de l'esborrany de l'
acta núm. 10/2015, de data 30 de juny de 2015 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 que de dret i de fet legalment el componen.
2. Hisenda
2.1. Aprovar, si procedeix, proposta de modificació de les bases d'execució del
pressupost per a l'exercici 2015.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU , PxC i PP i el vot en
contra del PSC i d'EiPR-E.
1. Modificar les bases núm. 28 i 29 de les d'execució del pressupost per a l'exercici
2015, que queden com segueix:
BASE 28. RETRIBUCIÓ MEMBRE DE LA CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ
EXCLUSIVA
L’Alcalde de l’Ajuntament, Sr. Francesc Artur Gas i Ferré (ERC) és l’únic
membre de la Corporació amb dedicació exclusiva.
La retribució bruta per l’exercici del càrrec amb dedicació exclusiva que es
consigna durant el pressent exercici pressupostari és la mateixa que
l’exercici precedent, es a dir, de 43.917,48 €.
D’acord amb l’article 75.1 de la Llei 7/1985, els membres de la Corporació
que percebin retribucions per dedicació exclusiva seran donats d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, assumint les Corporacions locals el
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pagament de les quotes empresarials que correspongui. En cas de rebre les
esmentades retribucions, no podran percebre cap altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les administracions públiques ni dels ens,
organismes o empreses d’elles dependents.
BASE 29. DESPESES D’ASSISTÈNCIA A SESSIONS DELS MEMBRES DE
LA CORPORACIÓ I AJUTS ALS GRUPS POLÍTICS DE L'AJUNTAMENT
Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial
percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats dels quals formin part. Les quanties seran les següents:
- Assistència a Plenaris:
- Assistència a les Juntes de Gov. Local
- Assistència a Comissions Informatives,
Organismes municipals i Com.
de Coordinació
- Assistència a Comissió Especial de Comptes
- Assistència Junta de Portaveus

275 €/sessió.
200 €/sessió.
150 €/sessió.
150 €/sessió.
75 €/sessió.

No obstant, les indemnitzacions màximes establertes als membres de la
Corporació per l’assistència efectiva als òrgans col·legiats dels quals
formen part són els següents:
Trimestral
Tinents d’alcalde i regidors govern (7)
Regidors oposició (5)

2.700€
900€

Les assistències es liquidaran mensualment d’acord amb les assistències
efectives i amb el màxim establert.
Els membres de l’Ajuntament que formin part de l’organisme autònom
municipal “Roquetes Comunicació”, percebran les assistències efectives
dels òrgans col·legiats dels quals formin part, amb càrrec al pressupost de
l’organisme autònom, i el seu import mensual, i indemnitzacions màximes
establertes s’hauran de tenir en compte en el moment de fer les
liquidacions de l’Ens local municipal als efectes del màxim a percebre.
S’estableix la següent assignació econòmica de caràcter mensual a favor de
cada grup polític municipal en funció dels regidors que el representi i que
contarà de:
Ple ordinari núm. 11-2015

2/6

Per cada regidor de grup municipal 50 €.
Els grups polítics municipals justificaran la dotació econòmica que el Ple de
l’Ajuntament els assigna mitjançant la declaració jurada del seu
representant en la qual es declari que l’esmentada dotació no es destina al
pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la
Corporació ni a la adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de
caràcter patrimonial, i que es porta comptabilitat específica de la dotació
assenyalada, que es trobarà a disposició del Ple, de conformitat amb
l’article 73.3 de la Llei reguladora de les bases de règim local.
2. Sotmetre aquest acord a exposició pública mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d'aquest ajuntament i a l'etauler durant el termini de quinze dies hàbils, mitjançant el qual els interessats
podran presentar reclamacions que, de presentar-se'n seran resoltes pel Ple en el
termini d'un mes. Si transcorregut aquest termini no se'n presenten s'entendrà
aprovat definitivament i es publicarà el contingut íntegre de les modificacions
realitzades al BOP, als efectes oportuns.
2.2. Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de reconeixement extrajudicial
de crèdit, expedient núm. REC 05/2015.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, i amb l'abstenció del
PSC, EiPR-E i PxC.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 05/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits,
per import de 968,55 € el detall individualitzat figura a l'annex 1 d'aquest acord.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
2.3. Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de l'expedient núm. 08/2015 de
modificació de crèdit del pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PxC i PP i amb
l'abstenció del PSC, EiPR-E .
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 08/2015 per
suplement de crèdit, que cal finançar mitjançant baixa del crèdit d’aplicació
pressupostària, 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
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contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
2.4. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del
primer trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions
contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la
Llei orgànica 2/212, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Es dóna compte al Ple de la informació relativa a l'execució pressupostària del
primer trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions
contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei
orgànica 2/212, de 27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, la moció presentada pels grups municipals ERC-AM,
CiU, PSC-CP, EiPR-E, i PxC, en suport a la proposta de cabals ecològics del tram
final del riu Ebre i el Delta, aprovada per la Comissió per la Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
1. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les conclusions i propostes de cabals
ecològics per al riu Ebre i el Delta fetes per la Comissió per a la Sostenibilitat de les
Terres de l’Ebre (CSTE).
2. Demanar que la proposta de la CSTE de cabals ecològics per al riu Ebre i el Delta
sigui aprovada dins el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), òrgan en
què participen el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya.
3. Donar suport a les accions del Govern de Catalunya i altres institucions davant la
Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional, amb l’objectiu
de defensar els cabals ecològics de la CSTE en cas que la revisió del Pla hidrològic de la
conca de l’Ebre no els tingui en compte.
4. Donar suport a iniciatives i mobilitzacions socials en defensa dels cabals ecològics
aprovats per la CSTE.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la
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Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre."
3.2. Aprovar, si procedeix, la fixació de les dues Festes Locals de Roquetes per a
l'any 2016.
S'aprova per unanimitat de tots els 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 2016, els dies següents:
Dijous, dia 14 d’abril de 2016.
Dilluns, dia 4 de juliol de 2016.
SEGON.- TRAMETRE aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials de 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 i al Comerç Agrupat de
Roquetes i a l'EMD de Jesús.
4. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient
4.1. Aprovar, si procedeix, la declaració del manteniment i consolidació de la
"Casa Cova Avellanes" d'especial interès i utilitat municipal per concórrer
circumstancies culturals.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer.- Declarar les obres per reforma de distribució interior d'edificació existent
"Cova Avellanes" per a destinar-la a Casal , expedient de llicència d'obres núm.
78/2015, com a obres de màxim especial interès i utilitat per al municipi de
Roquetes per concórrer circumstàncies culturals, als efectes de la posterior
aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO i la bonificació del 95% de la TAXA
prevista a l'ordenança fiscal relacionada a la part expositiva.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-ho als departaments i
d'Intervenció i tresoreria .
5. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
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- Núm. 17/2015, de data 28 d'abril de 2015
- Núm. 18/2015, de data 5 de maig de 2015
- Núm. 19/2015, de data 12 de maig de 2015
- Núm. 20/2015, de data 19 de maig de 2015
- Núm. 21/2015, de data 26 de maig de 2015
- Núm. 22/2015, de data 2 de juny de 2015
- Núm. 23/2015, de data 9 de juny de 2015
- Núm. 24/2015, de data 10 de juny de 2015
- Núm. 25/2015, de data 30 de juny de 2015
5.2 Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 5/2015 (del número 161/2015 al núm.
276/2015)
5.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 6/2015 (del número 8/2015 al núm.
17/2015).
6. Mocions de Control
7. Precs i preguntes
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