EXTRACTE ACTA DEL PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 22 DE MARÇ DE 2016
NÚM. 3/2016
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
- núm. 17/2015, de data 22 de desembre de 2015
- núm. 1/2016, de data 26 de gener de 2016
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, moció d'Entesa i Progrés per Roquetes de rebuig al Reial
Decret 625/2014 que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i
confirmació, altes mèdiques i control de les situacions d'incapacitat temporal
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor d'ERC, CiU, PSC, PxC i EiPR-E, i
l'abstenció del PP.
1. Rebutjar els canvis que comporta el Reial decret llei 625/2014, que obre camí a la
privatització de la Seguretat Social.
2. Rebutjar la creació de taules de durada estandarditzades de cada malaltia, segons
edat i professió, el que significa una deshumanització de la relació metge-pacient i la
simplificació dels processos mèdics, convertint als metges d'atenció primària en simples
dispensaris de baixes-altes mèdiques i de receptes farmacèutiques.
3. Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Roquetes amb un sistema de salut
públic equitatiu, universal i de qualitat, tot rebutjant qualsevol privatització d’aquest
servei.
4. Traslladar aquests acords al Ministerio de Salud, Servicios Sociales e Igualdad, a les
organitzacions sindicals i a les entitats i plataformes i entitats que lluiten en defensa de
la sanitat pública.”
2.2. Aprovar, si procedeix, moció del grup Socialista per reclamar a la Generalitat de
Catalunya el reconeixement i pagament del deute amb l'Ajuntament de Roquetes
No s'aprova, amb els vots en contra d'ERC, CiU, i els vots a favor del PSC, PP, EiPR-E i
PxC.
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Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius de manera prioritària els
pagaments pendents reconeguts amb l’Ajuntament de ROQUETES .
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que
té amb l’Ajuntament de ROQUETES i a planificar una data de pagament.
Tercer.- Incorporar el deute pendent als ajuntaments de Catalunya per municipi al
denominat “portal de la transparència” de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Traslladar aquesta resolució a la conselleria d’Economia i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya, a la totalitat dels Grups del Parlament de Catalunya i a la
Presidència del Parlament.
2.3. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal del Partit Popular
català de Roquetes sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments
No s'aprova, amb els vots en contra d'ERC, CiU, i els vots a favor del PSC, PP, EiPR-E i
PxC.
L'Ajuntament de Roquetes insta al Govern de la Generalitat a:
•

Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de
Catalunya en sessió de 16 d'abril de 2015, un informe sobre el deute pendent
de la Generalitat amb tots els ens locals, incloent I'import total i el
desglossament sobre les partides de deute següents d'inversions municipals,
beques de menjadors, escoles bressol municipals, projectes pendents de
pagament per la Llei de Barris, programes de formació ocupacional i
programes municipals de cohesió social.

•

Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals
que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva
inclusió específica en els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment
al finançament de les escoles bressol, les escoles de música i les escoles d'art
municipals, així com la consignació pressupostària necessària per satisfer les
subvencions dels imports ja aportats pels ens locals en el marc de la
convocatòries de l'anomenada Llei de Barris.

•

Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals
d'exercicis anteriors tot signant, tal com s'ha fet amb l'Ajuntament de
Barcelona, els acords necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de
compromisos de pagament dels deutes que té pendent dels exercicis
anteriors.

•

Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes
comptables, que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els
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ens locals puguin tenir la consideració d'ingrés pressupostari en els
pressupostos dels ens locals.
•

Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals
i el projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les
entitats municipalistes.

Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació
Catalana de Municipis.
2.4. Aprovar, si procedeix, moció en defensa de les diputacions, i en contra de la
seva desaparició presentada pel grup municipal del Partit Popular català de
Roquetes
No s'aprova, amb els vots en contra d'ERC, CiU, PSC i EiPR-E, els vots a favor del PP, i
PxC.
1. Reivindicar el valor institucional de les Diputacions Provincials, com a governs que
compleixen la missió de cooperar en la vertebració territorial i de vetllar per la igualtat i
accés de tots els ciutadans als serveis necessaris.
2. Exigir al futur Govern de la Nació que respecti aquestes institucions per no castigar
als milions d'espanyols que, sota la seva empara, conviuen en municipis rurals.
3. Valorar que el present immediat de les Diputacions, no passa per la seva eliminació
sinó per aconseguir, juntament amb els Ajuntaments, l'objectiu de dotar-se d'unes
administracions modernes i eficaces al servei dels ciutadans, en les quals no se solapin
competències, i que comptin amb el mateix nivell de qualitat i autosuficiència de les
altres Administracions de l'Estat.
4. Comunicar aquest acord al President de la Diputació de Tarragona i al President del
Govern d'Espanya.
3. Qualitat de Vida
3.1. Aprovar, si procedeix, Manifest del 8 de març de 2016, Dia Internacional de la
Dona
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer. Adherir-mos a la Declaració Institucional del 8 de març de 2015. Dia
Internacional de la Dona.
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Segon. Notificar aquests acord a tots els interessats, per al seu coneixement i efectes
oportuns.
3.2. Ratificar Resolució d'Alcaldia número 150/2016, referent al Conveni Marc entre
l'Ajuntament de Roquetes i la UOC
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Resolució alcaldia número 150/2016, referent a que la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC) té la voluntat d'acostar els seus estudis teòrics a la realitat laboral de l'empresa
per a consolidar la formació dels seus estudiants i proporcionar-los una visió pràctica
dels coneixements adquirits al llarg del pla d'estudis. I que durant el curs passat, el
Centre Obert «Xirinxina» va acollir a una estudiant d'Educació Social en pràctiques i
tenint en compte que l'experiència va ser molt positiva per a ambdues parts,
l'Ajuntament de Roquetes està interessat en signar el conveni-marc amb la UOC, per tal
que es pugui oferir la plaça del nostre Centre a nous estudiants d'Educació Social que
hagin de cursar les assignatures del Pràcticum II i/o Pràcticum III.
3.3. Aprovar, si procedeix, conveni de 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) 2016
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
1. Aprovar el conveni de col·laboració, anualitat 2016, 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 3.099,55 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 3.099,55 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.
El senyor Alcalde diu; el següent punt de l'Ordre del dia Dia, és la moció que havia
presentat Entesa i Progrés i tal com ens ha indicat el seu portaveu, queda retirada ,
senyor Bertomeu, gràcies i continuem en l'Ordre del dia.
3.4. Aprovar, si procedeix, moció que presenta d'Entesa i Progrés per Roquetes amb
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motiu del dia 9 de març Dia Internacional de les Dones, un treball digne i un salari
just per justícia de gènere
Aquesta moció és retirada pel grup municipal que l'ha presentat que és Entesa i Progrés
per Roquetes. (EiPR-E).
Primer.- Declarar la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de gènere com un eix
central i prioritari en l’acció institucional de l’Ajuntament.
Segon.- Manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les formes
de discriminació salarial i laborals que es puguin produir al municipi prenent les mesures
oportunes d’actuació i denuncia davant l’autoritat competent.
Tercer.- Reforçar els recursos destinats a l’assessorament laboral en els Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones.
Quart.- Revertir les retallades en els serveis de benestar i de cura de les persones,
especialment, en les places a l’escola bressol pública i la llei de dependència.
Cinquè.- Declarar el municipi de Roquetes favorable als permisos de maternitat i
paternitat iguals i intransferibles.
Sisè.- Manifestar el nostre compromís amb una ocupació de qualitat i amb drets per a
totes les treballadores des del moment inicial de la seva relació laboral, sense cap
discriminació de naturalesa contractual.
Setè.- Reconèixer el dret a l’acumulació del permís de lactància de les treballadores
municipals, amb igualtat de gaudi dels mateixos entre homes i dones.
4. Obres Públiques, Serveis i Béns
4.1. Aprovar, si procedeix, adhesió a la tercera pròrroga de l'acord marc de
subministrament d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya adjudicat
pel Consorci Català de Desenvolupament Local, a l'empresa Endesa Energia SAU
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer.- L'Ajuntament de Roquetes s’adhereix a la tercera 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 nou mesos, que va des de l’1 d’abril de
2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d'energia

Terme de potència
5/9

Preus (€/Mwh)
P1

P2

115,002 96,809

Preus (€/kW i any)
P3
69,217

141,560
163,494

85,352
125,265

144,809

P1

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885 24,437330 16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot
(2.1DHA)
Sublot 2 (2.0A)

65,076

P2

Sublot
(2.0DHA)

3 44,444710
42,043426
2 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.- Autoritzar a l'ACM perquè tingui accés s a les dades de subministrament elèctric
de l'Ajuntament de Roquetes, a efectes exclusius de seguiment i control del contracte
pel bon fi de la seva execució.
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.- 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.
Cinquè.- Comunicar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
5. Urbanisme, Contractació i Medi Ambient
5.1. Aprovar, si procedeix, Pla de millora urbana de la UAD 1.6 de la Ctra.del Reguers
a instància de Ronald Sellick
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana que afecta al sector UAD 1.6 de la
Ctra. Del Reguers, sòl urbà no consolidat, a instancia de Ronald Sellick que
complementa i desenvolupa el Pla General d’Ordenació de Municipal.
SEGON. Sol·licitar informe ambiental, d’acord amb el que estableix l’article 100 del
Reglament de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
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juliol.
TERCER. Sotmetre l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana a informació pública pel
termini d’un mes. Així mateix, l’informe ambiental serà sotmès també a informació
pública, conjuntament amb el Pla mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
en el tauler d'edictes municipal, en l'e-tauler i en un diari de major circulació de la
província. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que
vulgui examinar-lo en hores d'oficina de 9 a 14 hores, perquè es presentin les
al·legacions que s’estimin pertinents.
QUART. Citar personalment al tràmit d’informació pública a les persones propietàries
dels terrenys que hi estiguin compresos i afectats pel desenvolupament del Pla.
CINQUÈ. Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials, els quals han d’emetre’l en el termini d’un mes, excepte que una disposició
autoritzi un termini més llarg.
SISÈ.- Facultar el senyor Alcalde per signar quantes documents siguin necessàries per
l'execució d'aquest acord.
6. Cultura, Ensenyament i Joventut
6.1. Aprovar, si procedeix, pròrroga Pla Local de Joventut de Roquetes
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer.- PRORROGAR el Pla Local de Joventut de Roquetes 2012-2015 per un any, en
previsió a la convocatòria per a la concessió de subvencions a ens locals de la Direcció
General de Joventut. Tot i així, de de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Roquetes es
continuarà treballant en la planificació i desenvolupament de les polítiques de joventut
del municipi.
Segon.- NOTIFICAR-HO a la Direcció General de Joventut, als efectes legals oportuns.
7. Hisenda
7.1. Aprovar, si procedeix, proposta aprovació de reconeixement extrajudicial de
crèdit, expedient núm. REC 01/2016
S'aprova per per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 01/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 53.624,83 €, el detall individualitzat figura als annexos 1 i 2 d’aquest acord.
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2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdit.
7.2. Aprovar si procedeix, proposta aprovació de reconeixement extrajudicial de
crèdit, expedient núm. REC 02/2016 Roquetes Comunicació
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
PRIMER.- Aprovar l’expedient núm. REC 02/2016, de reconeixement extrajudicial de
crèdits, per import de 741,95 €. El detall individualitzat consta a l’annex 1 d’aquest
acord.
SEGON.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
ANNEX 1
Reconeixement extrajudicial de crèdits:

Exercici

Proveïdor

Concepte

Import

2015

Televisió Teveon Ebre, SL

Fra. núm. A2576

2015

SW Hosting &
Communications
Tecnologies SL

Fra. núm. 2015010008714

4,36 €

2015

SW Hosting &
Communications
Tecnologies SL

Fra. núm. 2015010007871

4,36 €

2015

SW Hosting &
Communications
Tecnologies SL

Fra. núm. 2015010007993

4,36 €

2015

SW Hosting &
Communications
Tecnologies SL

Fra. núm. 2015010008059

250,19 €

474,32 €
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2015

SW Hosting &
Communications
Tecnologies SL

Fra. núm. 2015010008503

4,36 €

TOTAL ………………………………………………………………… 741,95 €
7.3. Aprovar si procedeix, proposta aprovació de l'expedient núm. 2/2016 de
modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/2016 per crèdit
extraordinari, 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.
7.4 Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 164/2016 referent al pla
pressupostari a mig termini per als exercicis 2017 a 2019
És dona compte de la Resolució d'Alcaldia número 164/2016 referent al pla
pressupostari a mig termini per als exercicis 2017 a 2019.
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