EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 29 DE NOVEMBRE DE 2016
NÚM. 13/2016
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovar si procedeix, esborranys actes anteriors
S’aproven per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
- número 8/2016, de data 26 de juliol de 2016
- número 9/2016, de data 6 de setembre de 2016
- número 10/2016, de data 27 de setembre de 2016
- número 11/2016, de data 11 d'octubre de 2016
2. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació
2.1. Aprovar, si procedeix, ratificació acords de dissolució i liquidació del Consorci
de Comunicació Local
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
Primer.- Ratificar els acords de dissolució i liquidació del Consorci de comunicació Local
aprovats pel Consell General del Consorci en la sessió de data 26 de març de 2015 i
publicats en el BOPB de 30 de març de 2015.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local i a la Diputació de
Barcelona als efectes oportuns.
3. Cultura, Ensenyament i Joventut
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i la Lira
Roquetense per a l’anualitat 2016
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la Lira
Roquetense en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de 15.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.334.48901 “Convenis socio-musicals Lira
Roquetense”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2016, en
concepte de col·laboració en la realització de les activitats de caire cultural de l’entitat,
especialment de la seva Escola de Música i Banda, en els termes previstos en el conveni
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que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.334.48901
“Convenis socio-musicals Lira Roquetense” del pressupost de despeses de la Corporació
per a l’exercici 2016.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords a la Lira Roquetense i als
departaments de Cultura, d'Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
4. Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports
4.1. Aprovar, si procedeix, conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club
Deportiu Roquetenc per a l’anualitat 2016
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, PP i PxC i l'abstenció
d'EiPR-E.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club
Deportiu Roquetenc en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de
7.500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48901 “Conveni Club
Esportiu Roquetenc”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2016,
amb la finalitat de col·laborar en la promoció de l’activitat esportiva de base adreçada a
la joventut del municipi, en els termes previstos en el conveni que s’adjunta a la present
proposta.
SEGON.- CEDIR al club l’ús del camp de terra i el camp de gespa, així com els seus
annexes, de la zona esportiva municipal situada al camí Vilaret s/n, per a entrenaments i
tota mena de competicions esportives d’aquesta entitat, en els termes previstos en el
conveni.
TERCER.- CEDIR al club la gestió del servei de bar situat a la terrassa d’estiu, durant el
període de Festes, així com l’ubicat a les instal·lacions del Camp de futbol municipal de
Roquetes, durant la celebració dels partits del Club, en els termes previstos en el
conveni.
QUART.- CEDIR al club la gestió de la publicitat estàtica de les instal·lacions cedides per
l’ús (camp de terra i camp de gespa, així com els seus annexes) i percebre els ingressos
que es derivin d’aquest concepte. Si bé, l’ajuntament tindrà la potestat de direcció,
control i fiscalització de la gestió.
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CINQUÈ.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48901
“Conveni Club Esportiu Roquetenc”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2016.
SISÈ.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
SETÈ.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del present
conveni.
VUITÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Club Deportiu Roquetenc i als
departaments d'Esports, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
4.2. Aprovar, si procedeix, conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club
Voleibol Roquetes per a l’anualitat 2016
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Club
Voleibol Roquetes en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de
3.500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48902 “Conveni Club Volei
Roquetes”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2016, amb la
finalitat de col·laborar en la promoció de l’activitat esportiva de base adreçada a la
joventut del municipi, en els termes previstos en el conveni que s’adjunta a la present
proposta.
SEGON.- CEDIR al Club l’ús de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal, per a
entrenaments, segons la distribució de torns d’entrenament al pavelló poliesportiu
municipal per a la temporada 2016-2017, i tota mena de competicions esportives
d’aquesta entitat, en els termes previstos al conveni.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48902
“Conveni Club Volei Roquetes”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2016.
QUART- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
CINQUÈ.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
SISÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Club Voleibol Roquetes i als
departaments d'Esports, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
4.3. Aprovar, si procedeix, conveni entre l’Ajuntament de Roquetes i el senyor Joan
Alcoba Fernández per a l’anualitat 2016
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S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU EiPR-E i PP, l'abstenció del
PSC i el vot en contra de PxC.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el Sr.
Joan Alcoba Fernández en virtut del qual s’atorga al Sr. Alcoba una subvenció de
1.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48903 “Conveni Joan
Alcoba Fernández”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2016,
per tal de donar a conèixer el nostre municipi arreu del món, en els seus desplaçaments
per motiu de les competicions on participa com a esportista d’alt nivell, en els termes
previstos en el conveni que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48903
“Conveni Joan Alcoba Fernández”, del Pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2016.
TERCER- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Sr. Joan Alcoba Fernández i als
departaments d'Esports, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals procedents.
5. Qualitat de Vida
5.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al Manifest del 25 de novembre de 2016, dia
internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
Primer.- Aprovar l’adhesió al Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a les quatre diputacions i a l’Institut Català de les Dones per al
seu coneixement i efectes pertinents.
6. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
6.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport a tots els representants institucionals
per defensar el procés democràtic de Catalunya que presenten els grups municipals
d'ERC i CIU a l'Ajuntament de Roquetes.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, el vot encontra del PP i PxC,
i l'abstenció del PSC i d'EiPR-E.
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PRIMER. Donar suport a tots els representants polítics que estan sent investigats i
encausats.
SEGON. Encoratjar que totes aquelles persones que són jutjades portin la causa fins als
tribunals europeus.
TERCER. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de
Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern espanyol i al Parlament
Europeu.
6.2. Aprovar, si procedeix, moció de l'Associació de Municipis per la Independència
en suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats
per processos relacionats amb la sobirania.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, l'abstenció del PSC, EiPR-E i
PxC i el vot en contra del PP.
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Roquetes a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com
a molt tard, el setembre de 2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment
que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la
participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de
transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma
pacífica, lliure i democràtica.
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment
una separació real de poders com a garantia de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
6.3. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés
per Roquetes per uns pressupostos socials i una fiscalitat progressiva.
Es sotmet a votació la proposta presentada, i no s'aprova, quedant la votació de la
manera següent:
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PUNTS

A FAVOR

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

1.A)

EiPR-E, PP, PSC i PxC ERC i CiU

---------

1.B)

EiPR-E, PP, PSC i PxC ERC i CiU

---------

1.C)

EiPR-E, PP, PSC i PxC ERC i CiU

---------

1.D)

EiPR-E, PP, PSC i PxC ERC i CiU

---------

1.E)

EiPR-E, PP, PSC i PxC ERC i CiU

---------

1.F)

EiPR-E, PP, PSC i PxC ERC i CiU

---------

1.G)

ERC ,CiU, EiPR-E, PP,
PSC i PxC

---------

2)

ERC, CiU i EiPR-E, PP,
PSC i PxC

---------

3)

ERC, CiU i EiPR-E , PP,
PSC i PxC

---------

1) Exigir al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2017 es presenti un
projecte de Reforma fiscal per canviar la política fiscal actual injusta i generadora de
desigualtat per una fiscalitat justa i progressiva amb l’objectiu que qui més te més
pagui, orientat a assolir un sistema fiscal més just i progressiu que permeti ampliar els
recursos fiscals propis per atacar l’emergència social i la desigualtat a partir de:
a) Modificació del tram autonòmic de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques amb l’objectiu de reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les
rendes mitjanes i incrementar els tipus de les rendes més altes.
b) Modificació de l’Impost de Successions i Donacions per a retornar als nivells
d’ingressos del 2008, a partir d’una reducció significativa i selectiva dels beneficis
fiscals derivats de la normativa catalana.
c) Modificació de l’Impost de Patrimoni, establert en el Decret Llei 7/2012, per tal
que gravi de manera més intensa els grans patrimonis com a pas previ i transitori
a l’establiment d’un Impost de grans fortunes.
d) Millora de les figures impositives i de la seva capacitat de recaptació pel que fa
referència a la imposició mediambiental, amb una especial incidència en el
desenvolupament de les previsions de la Llei de Finançament del Transport
Públic de Catalunya.
e) Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar aquells
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que són clarament regressius.
f) Millorar la gestió tributària amb relació a l’impost sobre els habitatges buits
establert per la Llei 14/2015.
g) Recuperar l’impost sobre dipòsits bancaris, definit per la Llei 4/2014, de 4
d’abril, de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit.
2) Aprovar la llei de la Renda Garantida de Ciutadania per a la seva implementació
durant el 2017 i que el pressupostos 2017 incloguin partida suficient per a la seva
aplicació efectiva.
3) Traslladar els presents acords al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i
Hisenda, els grups polítics del Parlament de Catalunya i les entitats municipalistes de
Catalunya.
6.4. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés
en defensa d'un referèndum per a Catalunya.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E i el vot en
contra del PP i PxC.
1) L’Ajuntament de Roquetes considera necessari impulsar des dels partits polítics i les
organitzacions socials aquelles iniciatives que permetin agrupar al voltant de l’exigència
de celebració d’un referèndum al màxim de forces polítiques, organitzacions sindicals i
socials, moviments i entitats veïnals i socials. I insta al Govern de Catalunya a reconèixer
i donar suport a la construcció d’aquest espai transversal de la societat civil.
2) L’Ajuntament de Roquetes expressa el compromís i fa seus tots els esforços
encaminats a la celebració d’un referèndum que compti en la seva convocatòria,
formulació i organització, amb les màximes garanties d’inclusió per al conjunt de la
societat catalana, que estimuli la més àmplia participació i que cerqui el reconeixement
previ de la Unió Europea i la comunitat internacional, per tal que, d’aquesta consulta, es
desprenguin efectes polítics i jurídics reals en concordança amb la voluntat democràtica
expressada per la ciutadania.
3) L’Ajuntament de Roquetes insta el Govern de Catalunya que acordi impulsar les
iniciatives polítiques i parlamentaries necessàries per possibilitar, la celebració d’un
referèndum sobre l’opinió de la ciutadania de Catalunya en relació al nostre futur polític
com a nació.
4) L’Ajuntament de Roquetes insta el govern de Catalunya a estendre a tot l’Estat
espanyol la idea que la sortida al conflicte actual és la celebració del referèndum,
cercant complicitats arreu dels territoris de l’Estat espanyol entre els partits polítics, les
organitzacions de la societat civil i la ciutadania en general.
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5) L’Ajuntament de Roquetes insta el govern de Catalunya a obrir vies de diàleg amb
actors internacionals per a traslladar aquesta proposta de referèndum inclusiu, amb
garanties democràtiques i reconeixement previ, i a treballar en la recerca d’elements de
complicitat a nivell internacional, que ens permetin establir aliances.
6) Traslladar els presents acords a la Presidència de la Generalitat, la Mesa del
Parlament, als grups polítics amb representació institucional del Parlament de
Catalunya, del Congrés i del Senat, a les entitats municipalistes de Catalunya, els
sindicats, les universitats catalanes i les federacions i confederacions veïnals.
6.5. Aprovar, si procedeix, moció que presenten el grup socialista i el grup d'Entesa
i Progrés de l'Ajuntament de Roquetes com a institució promotora de la renda
garantida ciutadana.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
1. Declarar al ajuntament de Roquetes promotor de la Renda Garantida Ciutadana.
2. Instar el Parlament de Catalunya a l’aprovació de la llei de la Renda Garantida
Ciutadana actualment en tramitació.
3. Instar el Govern de la Generalitat que inclogui les consignacions pressupostàries
suficients en el proper pressupost de la Generalitat de 2017 per afrontar l’aplicació de la
Renda Garantida de Ciutadania.
4. Requerir el govern de la Generalitat la promoció, difusió i coneixement de la Renda
Garantida de Ciutadania a la societat a través de campanyes de comunicació
específiques.
5. Promoure des de l'Àrea de Qualitat de vida el concepte de la Renda Garantida de
Ciutadania entre la ciutadania e impulsar espais de debat i discussió, tallers i xerrades.
6. Donar suport a les iniciatives sobre Renda Garantida de Ciutadania que es
desenvolupin a la demarcació i facilitar la participació del món acadèmic i l'acció social
en aquestes activitats.
7. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió Promotora de la
Iniciativa Legislativa Popular, als mitjans de comunicació locals i als sindicats catalans.
7. Hisenda
7.1. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer
trimestre de 2016, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades
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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 2/2012, de
27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
És dóna compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre
de 2016, 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 2/2012, de 27 d'abril,
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
7.2. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2016.
És dóna compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2016.
7.3.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 tercer trimestre
2016.
És dóna 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 tercer trimestre 2016.
7.4. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al tercer trimestre 2016.
És dóna compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al tercer trimestre 2016.
8. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
8.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- Número 34/2016, de data 20 de setembre de 2016
- Número 35/2016, de data 27 de setembre de 2016
- Número 36/2016, de data 4 d'octubre de 2016
- Número 37/2016, de data 11 d'octubre de 2016
- Número 38/2016, de data 18 d'octubre de 2016
- Número 39/2016, de data 25 d'octubre de 2016
- Número 40/2016, de data 3 de novembre de 2016
- Número 41/2016, de data 8 de novembre de 2016
8.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
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- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 7/2016 (del número 563/2016 al número
701/2016)
8.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 5/2016 (del número 31/2016 al número
37/2016)
9. Mocions de Control
10. Precs i preguntes
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