EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 7 DE MAIG DE 2015
NÚM: 6/2015
ORDRE DEL DIA
1.- S'aproven per unanimitat dels membres presents els esborranys de les actes
anteriors, núm. 4/2015, de data 31 de març de 2015 i núm. 5/2015, de data 27 d'abril de
2015.
2. GOVERNACIÓ
2.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport al Banc d’ADN per a les identificacions
dels desapareguts a la Guerra Civil.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
"PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de Roquetes a totes les
iniciatives que s’endeguin a Catalunya per a la identificació de persones desaparegudes a
la Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre les iniciatives que s’endeguin a Catalunya per a
la identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil, als ciutadans i ciutadanes del
municipi de Roquetes, mitjançant les mesures següents:


Organitzant conferències informatives als barris, per mitjà de les entitats de memòria.



Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i
als treballadors/es que atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar
verbalment i en paper d’aquestes iniciatives, facilitant així que els familiars que tinguin
desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de servir per identificar els cossos de
les fosses i d’altres que en un futur es puguin exhumar.

TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya,
als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors de les iniciatives que
s’endeguin a Catalunya per a la identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil."
2.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenten els grups municipals d'ERC, PSC i
CIU, per al reconeixement i la restitució de la memòria dels deportats als camps
d'extermini nazi en el 70è aniversari de l’alliberament de Mauthausen.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
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"1r. Demanar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que els
centres educatius de Catalunya, abans d'acabar el curs 2014-15, i coincidint amb la
commemoració del 70è aniversari de l'alliberament del camp d'extermini de Mauthausen,
dediquin alguna sessió a explicar als alumnes la trajectòria, presència i compromís dels
deportats republicans als camps d'extermini.
2n. Instar l'Estat espanyol que mitjançant una llei específica assumeixi les seves
responsabilitats per la col·laboració amb el règim nazi, fet que significà la deportació de
ciutadans republicans exiliats als camps d'extermini d'arreu d'Europa, complicitat
denunciada i condemnada en la resolució 19 (I) de 12-XII-1946 de les Nacions Unides.
3r. Instar l’Estat espanyol a fer una declaració institucional expressant la voluntat de
reparació moral als deportats reconeixent la seva lluita i el sacrifici en defensa de les
llibertats.
4t. Impulsar des d'aquest Ajuntament actes i activitats de recerca, divulgació i explicació a
la ciutadania sobre la deportació de ciutadans d'aquest municipi i del conjunt del país als
camps d'extermini nazi.
5a. Sumar-se a les activitats de l'Any Neus Català impulsat per la Generalitat de Catalunya,
reconeixent la seva figura de supervivent dels camps d’extermini nazis, així com referent i
testimoni de totes les dones que van lluitar a la Guerra Civil i a la Segona Guerra Mundial.
6è. Fer arribar a l'Amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del nazisme
d'Espanya un agraïment per l’abnegada feina educativa, cultural i divulgativa que ha fet i
fa des que es va fundar.
7è. Adreçar còpia d'aquests acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la
Presidència del Govern espanyol, al Parlament Europeu, als partits polítics representats al
Parlament de Catalunya, els partits polítics catalans representats al Congrés de Diputats i
a l'Amical de Mauthausen i altres camps de totes les víctimes del nazisme d'Espanya."
El senyor Alcalde diu: abans d'iniciar el torn d'intervencions a algun grup que ho desitgi,
recordar que aquest 70è aniversari de l'alliberament de Mauthausen, es va complir
aquest passat 5 de maig, fa dos dies, i també com diu la Moció, recordar a les cinc
persones, homes, de Roquetes, roqueteros, que van morir en els diferents camps, i els
nomeno perquè així ho vam parlar a la Comissió de Governació, i crec que és d'alguna
manera retre un homenatge,
- El senyor Manuel Vinaroz Mate, va morir al camp de Gusen,
- El senyor Antonio Garcia Alonso, aquesta persona va ser l'únic que va ser alliberat del
camp de Mauthausen,
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3. QUALITAT DE VIDA I TURISME
3.1. Aprovar, si procedeix, sol·licitar prorroga del pla de política de dones període
2012-2014.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
"El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària realitzada el dia 30 d'octubre de 2012, va
aprovar entre d’altres, el “Pla de Política de dones de Roquetes 2012 – 2014.
Atès que actualment s’està treballant la diagnosi del nou Pla de Política de dones període
2015 – 2019. I tenint en compte les actuacions que es porten a terme en relació al pla i que
impliquen la continuïtat del pla anterior.
Atès el que estableix l’article 21.1 de la Llei la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, l’article 53.1 i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que ha estat dictaminada favorablement per unanimitat dels membres presents, a la
Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Turisme en data 30 d'abril de 2015.
Es proposa, al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Prorrogar el Pla de Política de dones període 2012 – 2014 fins que s’aprovi el nou
pla de política de dones per al període 2015 – 2019.
SEGON.- Notificar aquest acord a l'Institut Català de les dones i al departament de qualitat
de vida d’aquest Ajuntament, als efectes oportuns."
4. URBANISME I MEDI AMBIENT
4.1. Aprovar, si procedeix, deixar sense efecte la delegació de competències en
matèria de gestió de residus al consorci REBÉ i delegació de competències per a la
gestió de residus del terme municipal de Roquetes en el Consell Comarcal del Baix
Ebre.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, PP i l'abstenció del PSC i PxC.
"Primer. Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de gestió de residus
atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix
Ebre.
Segon. Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la competència de la gestió
dels residus del terme municipal de Roquetes, la qual comporta:
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- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre, envasos, papercartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana
Tercer. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos necessaris per a
exercir-les, l’Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran anualment
un conveni regulació i de quantificació econòmica de la delegació.
Quart.. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Baix
Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumenta, Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les
actuacions administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes
administratius corresponents.
Cinquè. Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que
procedeixi a la seva acceptació i publicació . La delegació serà efectiva a partir de la data
d’acceptació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre."
4.2 Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, article 243.2
de la normativa del PGOU Roquetes.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PXC i l'abstenció del PP.
"PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació del PGOU de Roquetes en l'art. 243.2 del
PGOU Condicions d'edificació i ús de les granges consistent en fer aclariment dels
emplaçaments possibles i la distància a nuclis de població de les ampliacions de les granges
existents i de les de nova creació , 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
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Roquetes.
QUART.- Sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui.
CINQUE.- Suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions, en els termes previstos a
l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010.
SISÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar el documents necessaris per compliment dels
acords anteriors."
5. HISENDA
5.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. REC 04/2015 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 04/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per
import de 9.842,68 € el detall individualitzat figura a l'annex 1.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits."
5.2 Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al compliment del principi
d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, el
compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
5.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2015.
5.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre
2015.
6. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- núm. 10/2015, de data 17 de març de 2015.
- núm. 11/2015, de data 24 de març de 2015.
- núm. 12/2015, de data 31 de març de 2015.
- núm. 13/2015, de data 7 d'abril de 2015.
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- núm. 14/2015, de data 8 d'abril de 2015.
- núm. 15/2015, de data 20 d'abril de 2015.
- núm. 16/2015, de data 21 d'abril de 2015.
6.2 Donar compte de la Relació de Resolucions d'Alcaldia de núm. 4/2015, següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 4/2015 (del número 99/2015 al núm. 160/2015)
6.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Resolució de Presidència núm. 6/2015 i núm. 7/2015
7. Mocions de Control
8. Precs i preguntes
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