EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 27 D'OCTUBRE DE 2016
NÚM. 12/2016

ORDRE DEL DIA
1. Obres Públiques, Serveis i Béns
1.1. Aprovar si procedeix, ratificar la Resolució d'Alcaldia número 617/2016, de data
13 d'octubre de 2016, referent a la recuperació del tram final del Camí de
Mitantplana.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer. Ratificar la resolució de l'alcaldia número 617/2016, amb tot el seu contingut i
que s'annexa en aquesta proposta d'acord.
Segon. Facultar al senyor alcalde per signar quant document siguin precisos per a
l'execució d'aquest acord.
Tercer. Notificar aquesta acord, a la mercantil Agrícola Giner Hermanos SA, i al
departament d'obres públiques, serveis i béns, als efectes oportuns.
2. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient
2.1. Aprovar si procedeix, la verificació del Text refós de la modificació puntual del
PGOU, article 243.2, relatiu a la distancia de les granges.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER.- Verificar el Text Refós modificació puntual 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, aprovat provisionalment per l'Ajuntament de
Roquetes
SEGON.- Trametre aquest acord juntament amb el text refós de la modificació puntual
del PGOU per duplicat exemplar i diligenciat a la Comissió d'urbanisme de les Terres de
l'Ebre per la seva aprovació definitiva.
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2.2. Aprovar provisionalment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, article
246.1 relatiu a la restauració d'activitats extractives.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, PP i PxC i l'abstenció
de EiPR-E.
1er.- Aprovar provisionalment de la modificació puntual del PGOU de Roquetes
consistent en la modificació de l'art. 246.1 quan a restauració de les activitats
extractives.
2on.- Remetre la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la
Comissió territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre, als efectes de la seva aprovació
definitiva.
2.3. Aprovar si procedeix, desestimar les al·legacions formulades i aprovar
provisionalment la modificació puntual del PGOU, referent a la creació de la nova
Clau 4e.1 i, regulació d'altres aspectes normatius de la Clau e.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1.- Desestimar les al·legacions presentades per la societat Petrogon SL , pel Montepio
de Conductors Sant Cristòfol de Tortosa i Comarques Recambios Cimo SA pels motius
exposats en l'informe emès pel tècnic municipal en data 17 d'octubre de 2016.
2.- Aprovar provisionalment de la modificació puntual del PGOU de Roquetes consistent
en la creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau 4e.
3.-Remetre la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la
Comissió territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre, als efectes de la seva aprovació
definitiva.
2.4. Aprovar provisionalment, si procedeix, el Pla de Millora Urbana de la UAD 1.6Ctra. del Reguers promogut per Ronald Sellick.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1.- Aprovar provisionalment el Pla de millora urbana de la UAD 1.6 de la Ctra. Del
Reguers a instància de Ronald Sellick, redactat per l'arquitecte Jaume Bel Homedes"
2.- Remetre el Pla de millora urbana juntament amb tota documentació a la Comissió
territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre, als efectes de la seva aprovació
definitiva.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
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3.1. Aprovar si procedeix, moció del Món Local Català en suport dels acords de Pau
a Colòmbia que presenten els grups municipals d'EiPR-E i PSC a l'Ajuntament de
Roquetes.
S'aprova per majora absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC,
l'abstenció de PxC.

EiPR-E, i PP, i

1. Donar suport als acords signats pel Govern de la República de Colòmbia i els
representants de les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC),
esperant que aquests siguin l’inici d’una pau estable, justa i duradora a Colòmbia.
2. Reconèixer el paper de la societat civil colombiana i de les institucions que han
acompanyat aquest procés.
3. Afegir-nos a les crides perquè els acords signats portin a la total finalització del
conflicte armat i continuïn les gestions per arribar a un acord de pau amb l’ELNExèrcit d’Alliberament Nacional.
4. Donar suport a les iniciatives i accions que es duguin a terme al municipi a través
de les organitzacions i moviments socials i col·lectius de persones d’origen
immigrant colombià per tal que la població pugui conèixer els continguts dels
acords de pau i pugui fer seguiment i auditoria al compliment dels mateixos.
5. Demanar que el món local colombià tingui un paper rellevant a l’hora
d’implementar els acords de pau, donat que és en l’àmbit local on aquests acords
caldrà que es facin efectius.
6. Reconèixer que, en el procés de negociació, les dones van jugar un paper
rellevant a través de la taula de dones i comprometre’s a donar suport a
processos que tinguin com a finalitat garantir l'equitat i la representació de les
dones i de totes les persones en la política i en la presa de decisions a tots els
nivells.
7. Fer arribar el compromís del consistori i del conjunt del municipi al Govern de
Colòmbia i al seu consolat a Barcelona per continuar contribuint conjuntament a
l’aprofundiment i a la consolidació dels camins de la pau, la veritat, la justícia i la
reparació a les víctimes.
8. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i al Govern de Colòmbia.
3.2. Aprovar si procedeix, moció relativa a les accions i gestions a realitzar en
relació amb el fons de reserva de Gecohsa i la seva destinació última, que presenta
el grup municipal del PSC.
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S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER. Manifestar el rebuig unànime de l’Ajuntament de Roquetes, al fet que el fons
de reserva de Gecohsa, resultant de la gestió de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre,
siguin emprats en qualsevol altra cosa que no reverteixi de manera directa i inequívoca
en les instal·lacions d’aquest Hospital Comarcal i en el seu personal, i en concret,
mostrar el nostre total desacord a l’acord de la Junta General de l’Hospital Sant Joan de
Reus per la qual s’aprova destinar 4 milions d’euros de la societat Gestió Comarcal
Hospitalària, SA (Gecohsa), gestora de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre per cobrir el
dèficit que arrossega l’hospital reusenc.
SEGON. Exigir a l’Ajuntament de Reus i a la Junta General de l’Hospital Sant Joan que
adoptin les mesures necessàries per solucionar els problemes econòmics de l’Hospital
de Sant Joan sense lesionar el patrimoni i els interessos de l’Hospital Comarcal de Móra
d’Ebre.
TERCER. Exigir que s’estableixi d’immediat el mecanisme adient per restituir els 4
milions d’euros esmentats a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre per tal que es puguin
tirar endavant les inversions en infraestructures, equipament i ampliació de serveis que
necessita aquest centre hospitalari i que exigeix el territori.
QUART. Constatar que situacions com la que ha generat l’acord de la Junta de General
de l’Hospital Sant Joan de Reus, posen de manifest la necessitat urgent de traspassar la
gestió de l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre a les institucions del territori.
CINQUÈ. Exigir la immediata convocatòria d’una reunió del Consell Rector de Gecohsa,
únic òrgan on es troba representat el territori perquè es donin les explicacions
oportunes per part de l’Ajuntament de Reus i dels ens responsables de l’acord de
destinació d’aquests fons.
SISÈ. Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Reus i a cadascun dels respectius grups
municipals que integren aquesta corporació, a la Direcció Territorial de Salut de les
Terres de l’Ebre i a la de Tarragona, al Director General de Sagessa, als membres que
integren el Consell d’Administració de Sagessa, al Conseller de Salut de la Generalitat de
Catalunya i al Consell d’Administració i als representants sindicals dels treballadors de
l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre.
3.3. Aprovar si procedeix, moció per l'execució d'un pla pilot de transferència
controlada de sediments des de l'embassament de Riba-Roja d'Ebre fins a la
desembocadura del Delta de l'Ebre, que presenten els grups municipals d'ERC, CiU,
PSC, i EiPR-E.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
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1. Instar el govern espanyol a dotar de partida econòmica un projecte pilot de
transferència controlada de sediments des de l'embassament de Riba-roja d'Ebre fins a
la desembocadura del Delta de l'Ebre, per tal d'implementar-se durant l'any 2017.
2. Instar el govern espanyol a redactar i aprovar, durant l'any 2017, un Pla de gestió
integral dels sediments de la conca de l'Ebre
3. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern
espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
3.4. Aprovar si procedeix, moció en suport a la iniciativa ciutadana per un salari
digne "Anem a mil", que presenta el grup municipal d'EiPR-E.
Es sotmet a votació la moció presentada quedant la votació de la manera que tot seguit
es detalla:
Els punts 1, 2, 3, 4, i 6 s'aproven per unanimitat dels membres presents, amb els vots a
favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E, PP i PxC.
El punt 5, no s'aprova amb els vots en contra d'ERC i CiU, els vots a favor del PSC, EiPR-E
i PP i l'abstenció de PxC.
1.- L’adhesió de l’Ajuntament de Roquetes a la iniciativa ciutadana per un salari digne
“Anem a mil”.
2.- Assegurar que les retribucions del personal de l’administració local no siguin inferiors
als 1.000,00 €.
3.- Assegurar que en les contractacions ja existents amb les empreses de prestació de
serveis o subministraments a l'Ajuntament de Roquetes es comprometen a garantir una
remuneració estable mínima de 1.000,00 € als seus treballadors i treballadores.
4.- En les futures licitacions públiques, adoptar mesures que procurin que les empreses
subcontractades o receptores de recursos municipals, a no pagar salaris inferiors a
1.000,00 € al seu personal contractat.
5.- Realitzar un pla de treball, conjuntament amb les empreses del municipi, comerços i
sindicats per difondre, treballar i arribar a establir un S.M.I. de 1.000,00 € en totes les
empreses del municipi, així com estudiar la introducció d'ajudes a les empreses que
millorin les condicions salarials dels seus treballadors.
6.- Fer arribar aquest acord a la Plataforma Anem a Mil, als sindicats, a tots els grups del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la
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Federació de Municipis de Catalunya.
4. Hisenda
4.1. Aprovar si procedeix, expedient núm. 16/2016, de modificació de crèdit
mitjançant suplement de crèdit.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2016 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 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.
4.2. Aprovar si procedeix, declaració de plurianualitat del projecte "Senyalització
turística natural i cultural amb codi QR".
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor d'ERC, CiU, PP i PxC i l'abstenció del
PSC i EiPR-E.
PRIMER.- Declarar la plurianualitat del projecte “Senyalització turística natural i cultural
amb codi QR” d’acord amb el detall exposat.
SEGON.- Adoptar el compromís de consignar en el pressupost municipal per a l’exercici
2017 la quantitat de 22.391,06 euros corresponent a l’anualitat 2017.
TERCER.- Delegar l'autorització i disposició de la despesa en la Junta de Govern Local.
4.3. Donar compte de l'informe d'Intervenció de data 20 d'octubre de 2016, referent al
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària i dades de liquidació 2015.
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