EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER : ORDINARI
DATA: 27 DE SETEMBRE DE 2016
NÚM. 10/2016
ORDRE DEL DIA
1.- Cultura
1.1. Aprovar, si procedeix, contracte d'arrendament per part de l'Ajuntament de
Roquetes, dels baixos ubicats al carrer Anselm Clavé, s/n del municipi, per impartir
el cicle formatiu de perruqueria.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- Arrendar els baixos ubicats al carrer Anselm Clavé, s/n, del municipi de
Roquetes, propietat dels cònjuges, senyor Benjamin Cuevas Delgado i de la senyora
Maria Victòria Sánchez Belles, per tal que l’IES Roquetes pugui utilitzar-los per impartir
el cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria, atesos els fonaments de la part
expositiva i d’acord amb el règim jurídic establert per la Llei 29/1994 d’Arrendaments
Urbans, per a ús diferent al d’habitatge.
Segon.- Establir que la durada del contracte serà d’un any, amb efectes a partir de l’1 de
setembre de 2016. Si un cop vençut el contracte, cap de les parts manifesta a l’altra,
amb un mes d’antelació, la seva voluntat de renovar-lo, el contracte es prorrogarà per
un any més.
Tercer.- Fixar una renda de 826,45 € mensuals IVA no inclòs, actualitzant-se anualment
d’acord amb l’IPC i, en qualsevol cas en els termes previstos en la Llei 29/1994.
Quart.- Formalitzar el contracte, en la forma legalment establerta, dipositant una fiança
equivalent a dues mensualitats de la renda d’acord amb l’article 36.1 de la Llei 29/1994
d’Arrendaments Urbans.
Cinquè.- Facultar el senyor Alcalde per signar quants documents siguin precisos per fer
efectiu el present acord.
Sisè.- Notificar aquest acord al senyor Benjamin Cuevas Delgado i la senyora Maria
Victòria Sánchez Belles i al departament d’intervenció als efectes oportuns.
2. Hisenda
2.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 13/2016 de crèdit mitjançant
transferències de crèdit.
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S'aprova per majoria absoluta dels membres presents, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PP,
PxC i EiPR-E i l'abstenció del PSC.
1.Aprovar l’expedient núm. 13/2016 de modificació de crèdit mitjançant transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries de diferents àrees de despesa, del
pressupost municipal vigent.
2.Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a l'e-tauler i en el
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
3. Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, modificar la plantilla orgànica i la relació de llocs de
treball de l'Ajuntament de Roquetes.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer. Modificar la Plantilla orgànica i crear la plaça de Sergent en cap de la Policia
Local, que pertany a l'escala d'administració Especials, Grup C1; places 1; CD-20 ; sistema
d'accés concurs oposició promoció interna.
Segon Modificar la RLT i crear e lloc de la plaça de Sergent en cap de la policial local,
dotació 1 Nivell CD-20 , CE:30.050,98 €.
Tercer. Publicar aquest acord al BOPT, pel termini de 15 dies, perquè es puguin
presentar al·legacions, transcorregut aquest termini si no se'n presenten, aquest acord
esdevindrà definitiu i es farà la seva publicació definitiva.
Quart. Notificar aquest acords a la Direcció General d'Administració Local, i al Ministerio
de Administraciones Públicas, al efectes oportuns.
3.2. Aprovar, si procedeix, moció per millorar el servei ferroviari a les Terres de
l'Ebre i Catalunya, que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, PSC-CP i EiPR-E a
l'Ajuntament de Roquetes.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1. Instar a la Generalitat de Catalunya que no s'accepti cap canvi en els horaris de
Rodalies de Catalunya que empitjorin els temps de viatge, en concret a la R15 i R16, les
dos línies ferroviàries de les Terres de l’Ebre.
2. Instar al Govern de l’Estat a la realització amb caràcter urgent de les inversions per
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desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de
Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.
3. Demanar a la Generalitat de Catalunya la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat
(ATM) a les Terres de l’Ebre i el corresponent Sistema d’Integració Tarifària (SIT).
4. Instar a la Generalitat de Catalunya a fer una renovació progressiva de les unitats de
tren de les sèries 470 i 447 per les unitats 449, a les línies ferroviàries de les Terres de
l’Ebre (R15 i R16).
5. Instar al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els diferents acords
subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, així com
l’execució de la resta d’actuacions demanades en els diferents fòrums de coordinació i
seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i l’Estat.
6. Instar al Govern de l’Estat a complir amb tots els compromisos derivats del traspàs de
competències a la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i
específicament a:
•

Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als
acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

•

Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa
operadora Renfe

•

Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en la
gestió de les estacions ferroviàries.

7. Instar al Govern de l’Estat al traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.
8. Fer arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a les
Terres de l’Ebre, al Ministeri de Foment, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels
Diputats i a les empreses ADIF i RENFE.
4. Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 29/2016, de data 26 de juliol de 2016
- núm. 30/2016, de data 9 d'agost de 2016
- núm. 31/2016, de data 23 d'agost de 2016
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- núm. 32/2016, de data 30 d'agost de 2016
- núm. 33/2016, de data 13 de setembre de 2016
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 6/2016 (del número 401/2016 al número
562/2016)
4.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació Resolucions de Presidència número 4/2016 (del número 23/2016 al número
30/2016)
5. Mocions de control
6. Precs i preguntes
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