EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 26 DE MAIG DE 2016
NÚM. 5/2016
ORDRE DEL DIA
1. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
1.1. Aprovar, si procedeix, moció per la defensa de la sobirania del Parlament de
Catalunya i contra els atacs a les Lleis catalanes que presenten els grups municipals
d'ERC , CIU, PSC-CP i EiPR-E.
S'aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i EiPR-E, l'abstenció de
PxC i el vot en contra del PP.
ACORDS
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que
refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials.
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i
reglamentari al que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials.
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint
l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant
accions per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com
buscar mecanismes de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge
habitual.
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de
continuar treballant per les persones que més ho necessiten.
Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de
les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de
Catalunya.
1.2. Aprovar, si procedeix, moció per la convivència, la pluralitat i la tolerància
reafirmem la laïcitat dels ajuntaments que presenta el grup d'Entesa i Progrés per
Roquetes.
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No s'aprova amb els vots en contra d'ERC, CiU, PSC, PP, PxC i el vot a favor d'EiPRE-E.
ACORDS:
•

•
•

Evitar qualsevol tipus de privilegi o discriminació en els aspectes econòmics,
fiscals o simbòlics per a totes les entitats de caràcter privat, religioses i no
religioses, per tal d’assegurar el principi democràtic d’igualtat de drets i la
separació dels àmbits públic i privat.
Presentar mocions on es concretin aquests objectius, com ho fa la moció
aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la aconfessionalitat dels actes i els
serveis públics, que proposin:

•
a) No incloure en el programa d’actes institucionals convocats i organitzats per
l’ajuntament cap litúrgia de caràcter religiós, respectant alhora les tradicions populars
en les seves diferents manifestacions.
b) Donar a tots els representants de la societat civil el mateix tractament protocol·lari .
c) Vetllar per la retirada de tots els edificis públics els símbols religiosos, llevat d’aquells
que es puguin considerar patrimoni històric o artístic.
d) Vetllar per l’efectivitat de la llibertat de culte i del dret a l’enterrament segons les
pròpies creences religioses i no religioses, establint els acords que siguin necessaris amb
la Generalitat així com dialogant amb les confessions religioses i les organitzacions civils
que correspongui, existents a Catalunya.
1.3. Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats
durant les Festes Majors 2016 i el programa d'espectacles taurins.
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor d'ERC, CiU, PSC, PP i PxC i el vot en
contra d'EiPR-E.
ACORDS
Primer.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa
Major 2016.
Segon.- Aprovar el programa d'espectacles taurins següents:
DIA

MODALITAT

HORA INICI

HORA FINAL

LLOC

08-07-2016

Bous a la plaça

18:30h

22:00h

Plaça de bous

08-07-2016

Bou embolat

22:30h

24:00h

Plaça de bous
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09-07-2016

Bous a la plaça

18:30h

22:00h

Plaça de bous

09-07-2016

Bou embolat

22:15h

24:00h

Plaça de bous

10-07-2016

Bous a la plaça

18:30h

22:00h

Plaça de bous

10-07-2016

Bou embolat

22:30h

24:00h

Plaça de bous

Tercer.- Notificar aquest acord a la Penya Taurina de Roquetes, al Servei del Joc
d'Espectacles – Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre i al departament
de Festes de l'Ajuntament de Roquetes, als efectes escaients.
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, moció per a la retirada de l'ordre de copagament
confiscatori per a les persones amb discapacitat que presenta el grup municipal
PSC.
Aquesta moció s'aprova de la següent manera:
- 1r. Punt.Vots a favor : PSC, PP i EiPR-E. Vots en contra: ERC, CiU i PxC
- 2n. Punt. Vots a favor ERC, CiU, PSC, EiPR-E i PxC. Vots en contra: PP
- 3r. Punt. Vots a favor ERC, CiU, PSC, EiPR-E i PP. Abstencions: PxC
El Grup Socialista proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
1. Instar al Govern de la Generalitat a complir amb el mandat del
Parlament i derogar amb caràcter d’urgència l’actual ordre
BSF/130/2014 per aprovar una nova que estableixi criteris més justos,
en base a les ordres anteriors, mitjançant la participació en la seva
elaboració de les entitats representants dels col·lectius afectats, que
determinin la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les
prestacions de servei no gratuïtes i de prestacions econòmiques
destinades a l’atenció a la situació de dependència que estableix la
cartera de Serveis Social.
2. Demanar al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament que
la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència
(LAPAD), estableix per al seu correcte desenvolupament.
3. Donar trasllat d’aquest acord a la Conselleria d’Afers Socials, Treball i
Família de la Generalitat de Catalunya, a DINCAT (Discapacitat
Intel·lectual a Catalunya), i al COCARMI (Comitè Català de
Representants de Persones amb Discapacitat).
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3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit,
expedient núm. REC 04/2016.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 04/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 5.497,63 €, el detall individualitzat figura a l'annex 1 d’aquest acord.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdit.
3.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer
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.
3.3. 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 2016.
3.4. 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
2016.
3.5. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al primer trimestre 2016.
3.6. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al compliment del principi
d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, el
compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
3.7. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2015, previst a
l'article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
4. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
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- Número 47/2015, de data 30 de desembre de 2015
- Número 1/2016, de data 5 de gener de 2016
- Número 2/2016, de data 14 de gener de 2016
- Número 3/2016, de data 19 de gener de 2016
- Número 4/2016, de data 26 de gener de 2016
- Nümero 5/2016, de data 2 de febrer de 2016
- Número 6/2016, de dta 9 de febrer de 2016
- Número 7/2016, de data 16 de febrer de 2016
- Número 8/2016, de data 23 de febrer de 2016
- Número 9/2016, de data 1 de març de 2016
- Número 10/2016, de data 8 de març de 2016
- Número 11/2016, de data 15 de març de 2016
- Número 12/2016, de data 22 de març de 2016
- Número 13/2016, de data 29 de març de 2016
- Número 14/2016, de dta 5 d'abril de 2016
- Número 15/2016, de data 12 d'abril de 2016
- Número 16/2016, de data 19 d'abril de 2016
- Número 17/2016, de data 25 d'abril de 2016
- Número 18/2016, de data 3 de maig de 2016
- Número 19/2016, de data 10 de maig de 2016
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 3/2016 (del número 124/2016 al número
273/2016)
4.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 2/2016 (del número 6/2016 al número
18/2016)
5. Mocions de Control
6. Precs i preguntes
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