EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 31 DE MARÇ DE 2015
NÚM: 4/2015
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar, si procedeix, esborranys de les actes anteriors
- núm. 2/2015, de data 27 de gener de 2015
- núm. 3/2015, de data 24 de febrer de 2015
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia dels esborranys de les
actes núm. 2/2015, de data 27 de gener de 2015, i núm. 3/2015, de data 24 de febrer 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 presents.
2. GOVERNACIÓ
2.1. Aprovar, si procedeix, revisió del Padró municipal, a data 1 de gener de 2015.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2015, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2014.
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2015 que és de 8259
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.
2.2. Aprovar, si procedeix, declarar serveis municipals obligatoris i essencials de
l'Ajuntament de Roquetes 2015
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer. Aprovar i declarar serveis públics essencials, per cobrir necessitats urgents i
inajornables de l’Ajuntament de Roquetes els següents:
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Tota activitat dirigida a establir impulsar, reactivar i conservar els serveis obligatoris i essencials en l’àmbit de
l’Ajuntament de Roquetes i que són: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
domicili d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació de vies públiques i urbanes i la
conservació de camins i vies rurals, patrimoni històric artístic, protecció del medi, participació en la programació de
l’ensenyament i la cooperació amb l’administració educativa en la creació, la construcció i el manteniment dels centres
públics, la intervenció en els òrgans de gestió dels centres docents i la participació en la vigilància del compliment de
l’escolaritat obligatòria, els serveis de parcs públics i jardins, biblioteca pública, mercat, i tractament de residus, les
activitats i les instal·lacions culturals i esportives i tota activitat dirigida a impulsar i reactivar l’activitat econòmica en
l’àmbit del municipi.

Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria.
Tota activitat relacionada amb la prestació dels serveis definits a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, de data 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tota activitat relacionada amb la seguretat en llocs públics, l’ordenació dels trànsit de
vehicles i de persones en les vies públiques, la protecció civil (mitjançant la Policia
Local). i la prevenció i l’extinció d’incendis (mitjançant l’Agrupació de Defensa Forestal
“ADF”), l’ordenació, gestió l’execució i la disciplina urbanística.
Tota activitat relacionada amb la prestació de serveis que ha de realitzar la Generalitat
de Catalunya, sense delegació de competències expressa del departament
d’Ensenyament, servei de neteja, subministrament d’energia elèctrica i de gas i lloguer
de l’edifici, amb tots aquests serveis relacionats amb el mòdul de perruqueria de l'IES de
Roquetes, quant al departament de Sanitat i Salut, amb la participació en la gestió de
l’atenció primària de la salut. El de serveis socials, amb la prestació dels serveis socials i
la promoció i reinserció socials.
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencials les categories i funcions
que es considerin necessàries per garantir la seva prestació.
Segon. Declarar i aprovar que les àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritaris, amb
relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per garantir les
funcions atribuïdes a l’Ajuntament de Roquetes i que són les següents:
- Suport i assistència a l’Alcaldia i a la resta d’òrgans de govern.
- Servei de manteniment dels diferents espais, serveis i instal·lacions de l’Ajuntament.
- Servei d’informàtica.
- Registre General.
- Serveis econòmics i de recursos humans.
- Sectors de desenvolupament d’activitats relacionades amb els serveis que
corresponen a la Generalitat de
Catalunya.

Tercer. Aprovar i declarar les directrius que hauran de regir la cobertura de les
necessitats del personal durant l’exercici 2015.
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- Les necessitats de personal que es generin, durant l’exercici 2015. s’atendran, prioritàriament, amb personal
funcionari de carrera o laboral fix propi de l’Ajuntament, mitjançant els sistemes legalment previstos de provisió de
llocs de treball, mobilitat interadministrativa o qualsevol altra fórmula admesa en dret.

- Com a regla general, s’estableix el criteri d’acord amb el qual, durant l’exercici 2015, no
es procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal
funcionari interí, llevat que es tracti d’un supòsit urgent i que no es pugui ajornar.
Aquesta excepció s’aplicarà només amb relació als serveis, funcions i categories que
l’Ajuntament hagi considerat prioritàries o essencials.
- Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament de
caràcter temporal, ha de quedar acreditat en l’expedient, mitjançant informe del
cap/responsable del Departament corresponent, les causes de la necessitat urgent i
inajornable per contractar o nomenar personal, així com la impossibilitat de suplir les
mancances de personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb
especial justificació de la impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals
d’assignació de funcions al personal d’aquest Ajuntament en actiu.
Tots aquests serveis es consideren prioritaris i essencials, perquè d’acord amb la
legislació esmentada són els serveis bàsics i obligatoris als ens locals i per ser
l’administració més propera als ciutadans, tant pel que fa a trams d’habitants i
competències d’altres administracions superiors, no delegades expressament.
2.3 Aprovar, si procedeix, moció que presenta la Plataforma d'afectats per la
hipoteca, per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat
d'entitats financeres i altres grans empreses
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- Manifestar el compromís d'endegar mesures municipals en base a la legalitat i
competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció, amb l'objectiu de
garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència habitacional.
Segon.- Elaborar i aprovar un Pla Municipal d'Habitatge, o actualitzar el planejament
existent, que contempli i reguli degudament les mesures de foment per a evitar la
desocupació permanent i injustificada d'habitatges enumerades a l'article 42, de la Llei
18/2007.
Tercer.- Elaborar i aprovar Programes d'inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar
els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que
són propietat d'entitats financeres i altres gran empreses. Aquesta tasca es pot fer a
través del creuament de dades en disposició de l'administració i l'atorgament
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d'audiència a l'interessat, o bé realitzant una inspecció física des de l'administració.
Quart.- Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i
comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquests procediments hauran
d'acabar amb una resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació
permanent constitutiva d'una utilització anòmala de l'habitatge, d'acord amb el que
estableix l'article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi
en la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment
que està duent a terme l'administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació.
Cinquè.- Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal i
com determina l'article 113.1 de la Llei 18/2007, prèvia advertència, si transcorregut el
termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble.
Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es
mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat per a corregir
la situació, tal com preveu l'article 123.1.h de la LDHC.
Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la
mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
Vuitè.- Transmetre aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.
3. QUALITAT DE VIDA I TURISME
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes
i SOREA, relatiu al fons de solidaritat.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U., en ordre a possibilitar
l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable, en
situació d’urgència social, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per la
concessionària., amb una vigència d'un any, des de la seva signatura, podent renovar-se, de
forma expressa, per períodes d'1 any fins a un màxim de 4, en els termes previstos en el
document que acompanya aquesta proposta i que forma part de l'expedient a tots els
efectes.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la seva signatura.
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Tercer.- Notificar-ho a SOREA i comunicar-ho al departament d' intervenció i a serveis
socials d'aquest Ajuntament, als efectes legals oportuns.
3.2. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del Servei d’Informació i
Atenció a les Dones (SIAD).
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1. Aprovar el conveni de col·laboració, anualitat 2015, entre l’Ajuntament de Roquetes i
el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del servei d’informació i atenció a
les dones, l’import inicial del qual és de 2.905,67 euros
2. Facultar al senyor alcalde perquè signi quants documents siguin precisos per a
l’execució d’aquest acord.
3. Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació, per import de 2.905,67 euros
a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre.
4. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de Baix Ebre i al departament
d’intervenció, als efectes oportuns.
4. OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS
4.1. Aprovar si procedeix, l'adhesió a l'acord marc de subministrament de Gas
Natural destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, S.A.U.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- L'Ajuntament de Roquetes s’adhereix a l’Acord marc de subministrament de gas
natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un termini
que finalitza el 31 de desembre de 2015, amb les següents condicions econòmiques:
Sublots
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
56,856
49,982
45,812
42,707
38,445

Segon.- El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos
addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres anys.
De conformitat amb l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran
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potestatives per a l’òrgan de contractació i l’empresa adjudicatària.
Tercer.- Facultar el senyor alcalde, perquè en nom i representació de la Corporació,
signi quants documents siguin precisos per a l’execució d’aquests acords.
Quart.- Assabentar d'aquests acords, pels seus efectes i coneixement, al Consorci
Català pel desenvolupament Local. (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona).
4.2. Aprovar si procedeix, l'adhesió a la pròrroga de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, S.A.U.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- L'Ajuntament de Roquetes s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres
del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de
2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d'energia

Terme de potència

Preus (€/Mwh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1DHA) 44,444710
Sublot 2 (2.0A)

68,202

42,043426

Sublot 2 (2.0DHA) 42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Facultar el senyor alcalde perquè, en nom i representació de la Corporació, signi
quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquests acords.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
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pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU (Av. Vilanova, 12, 08018
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.
5. HISENDA
5.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. REC 03/2015 de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU i PP i l'abstenció del PSC i PxC.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 03/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per
import de 14.457,01 € el detall individualitzat figura als annexos 1 i 2 d’aquest acord.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
5.2. Aprovar, si procedeix, declaració de la construcció del CAP de Roquetes i de la
base comarcal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) d'especial interès i
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- Declarar les obres del CAP Roquetes i de la base comarcal del SEM (Sistema
d'Emergències Mèdiques), expedient de llicència d'obres núm. 39/2015, com a obres de
màxim especial
interès i utilitat per al municipi de Roquetes per concórrer
circumstàncies socials, als efectes de la posterior aplicació de la bonificació del 95% de
l'ICIO prevista a l'ordenança fiscal relacionada a la part expositiva.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-ho als departaments
d'Urbanisme i Intervenció.
6. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- núm. 47/2014, de data 30 de desembre de 2014
- núm. 1/2015, de data 13 de gener de 2015
- núm. 2/2015, de data 20 de gener de 2015
- núm. 3/2015, de data 27 de gener de 2015
- núm. 4/2015, de data 3 de febrer de 2015
- núm. 5/2015, de data 10 de febrer de 2015
- núm. 6/2015, de data 17 de febrer de 2015
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- núm. 7/2015, de data 24 de febrer de 2015
- núm. 8/2015, de data 3 de març de 2015
- núm. 9/2015, de data 10 de març de 2015
6.2 Donar compte de la Resolució d'alcaldia núm. 525/2014, i de la Relació de
Resolucions d'Alcaldia de núm. 3/2015, següents:
- Resolució d'Alcaldia número 525/2014
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 3/2015 (del número 37/2015 al núm. 98/2015)
6.3 Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Resolució de Presidència núm. 5/2015
7. Mocions de Control
8. Precs i preguntes
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