EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 25 DE MARÇ DE 2014
NÚM: 4/2014
ORDRE DEL DIA:
1. Incorporació, per via d'urgència, en virtut d'allò acordat a la Comissió Informativa
d'Urbanisme i Medi Ambient, en sessió de data 25 de març de 2014, de la proposta
relativa a l'aprovació, si procedeix, del conveni regulador de la delegació de
facultats de l'entitat urbanística col·laboradora “Entitat Urbanística de Conservació
del Pla Parcial dels Pilans” a favor de la Diputació de Tarragona.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
- Núm. 2/2014, de data 25 de febrer de 2014.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
3. CULTURA
3.1 Aprovar, si procedeix, nom del carrer “Carrer d'Odón Segarra”.
S'aprova per unanimitat dels membres de que de dret i de fet legalment el componen.
"Primer.- Aprovar inicialment la denominació del carrer ubicat al nucli urbà de Roquetes,
amb el següent detall i amb ubicació detallada al plànol adjunt:
Carrer d'Odón Segarra
(1900-1960)
Farmacèutic
Segon.- Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte que qualsevol
persona interessada pugui presentar les observacions o els suggeriments que consideri
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat
cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense
necessitat de nova aprovació en forma expressa.
Tercer.- Facultar a l’alcalde perquè signi tots els documents que siguin necessaris per a
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l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Incorporar aquesta documentació als plànols del PGOU de Roquetes, i d’altres
arxius municipals afectats per aquest acord.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al Sr. Pere Segarra i Vallès, al Centre de Gestió Cadastral,
a l’INE i a l’Oficina de Correus."
4. OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS
4.1 Aprovar, si procedeix, adhesió a la pròrroga de l'acord marc de subministrament
d'energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia Sau (Exp. 2012/01).
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PxC i PP i l'abstenció del
PSC.
"Primer.- Prorrogar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes a l'Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l'1 d'abril de 2014 al 31 de març de
2015, amb les següents condicions econòmiques:
Terme
d'energia
Preus (€/MWh)
P1
P2
124,728

170,272

148,832

Terme de potència
Euros/ kW i
any
P1
P2
24,43733
40,728885
0
44,444710

P3
68,81
102,204 0
Sublot 1 (3.0A)
146,765
Sublot 2 (2.1A)
85,69 Sublot 3 (2.1
3
DHA)
44,444710
124,107
Sublot 4 (2.0 A) 42,043426
57,99 Sublot
5
5
(2.0DHA)
42,043426

P3
16,29155
5

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
Ple ordinari 25/03/2014

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

2/6

directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Facultar el senyor alcalde, perquè en nom i representació de la Corporació, signi
quants documents siguin precisos per a l’execució d’aquests acords.
Tercer.- Assabentar d'aquests acords, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel desenvolupament Local.
Quart.- Notificar els presents acords a Endesa Energia SAU, als efectes legals oportuns."
5. QUALITAT DE VIDA I TURISME
5.1 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).
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
"1. Aprovar el conveni de col·laboració, anualitat 2014, 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 2.846,94 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 per import de 2.846,94 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."
5.2 Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes,
l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Roquetes i la Fundació “La Caixa”.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
"1. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes, l’Associació de
Jubilats i Pensionistes de Roquetes i la Fundació “La Caixa”, fins al 31 de desembre de 2015
amb caràcter retroactiu des de gener de 2014. Aquest conveni podrà ser prorrogat per
acord exprés de les parts.
2. Nomenar com a representant de l’Ajuntament a la regidora senyora Ma Isabel Belmonte
Rodríguez, per formar part de la Comissió de Seguiment esmentada en aquest conveni.
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3. Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament signi quants
documents siguin precisos per a l’execució d’aquest acord.
4. Notificar aquest acord a l’Associació de jubilats i pensionistes de Roquetes i a la Fundació
“La Caixa” per al seus efectes oportuns."
6. GOVERNACIÓ
6.1 Aprovar, si procedeix, la modificació dels membres del grup municipal PSC en les
Comissions Informatives següents:
- Comissió Informativa de Cultura, Educació, Festes i Joventut.
- Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Turisme.
- Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i Esports.
S'aprova per unanimitat dels membres que legalment la componen, amb l'abstenció en
el debat i votació del Sr. Alvaro Acero Vendrell, i la Sra. Cinta Pérez Mangrané.
"1.- Aprovar la Modificació dels membres del Grup Municipal del PSC a les Comissions
Informatives d'aquest Ajuntament i que són de la manera que tot seguit es detallen:
- Comissió Informativa de Cultura, Educació, Festes i Joventut: El Sr. Alvaro Acero Vendrell,
i la Sra. Cinta Pérez Mangrané.
- Comissió Informativa de Qualitat de Vida i Turisme: El Sr. Alvaro Acero Vendrell, i la Sra.
Cinta Pérez Mangrané.
- Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i Esports: El Sr.
Alvaro Acero Vendrell, i la Sra. Cinta Pérez Mangrané."
7. HISENDA
7.1 Aprovar, si procedeix, expedient REC 02/2014 de reconeixement extrajudicial de
crèdit.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PP i l'abstenció de
PxC.
"1. Aprovar l’expedient núm. REC 02/2014 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per
import de 6.327,11 € el detall individualitzat figura als annexos 1 i 2 d’aquest acord.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits."
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favor d'ERC, CiU, PSC i PP i l'abstenció de PxC.
8. URBANISME I MEDI AMBIENT
8.1 Aprovar, si procedeix, conveni regulador de la delegació de facultats de l'entitat
urbanística col·laboradora “Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial dels
Pilans” a favor de la Diputació de Tarragona.
S'aprova per unanimitat dels membres de dret i de fet legalment el componen.
"Primer.- Aprovar la proposta de conveni regulador de la delegació de facultats de
l'Entitat Urbanística Col·laboradora “Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial
dels Pilans” a favor de la Diputació de Tarragona, en els termes previstos en el document
amb número de registre d'entrada a l'Ajuntament de Roquetes 1447, de 21 de març de
2014.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de quants documents siguin precisos
per a l'execució dels presents acords.
Tercer.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a la BASE Gestió d'Ingressos de la
Diputació de Tarragona per a que accepti la delegació de l'Entitat Urbanística
Col·laboradora “Entitat Urbanística de Conservació del Pla Parcial dels Pilans” i a aquesta
entitat urbanística, als efectes legals oportuns."
9. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
9.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 7/2014, de data 18 de febrer de 2014.
- Núm. 8/2014, de data 25 de febrer de 2014.
- Núm. 9/2014, de data 4 de març de 2014.
- Núm. 10/2014, de data 11 de març de 2014.
9.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:
- Núm. 3/2014, (del número 64/2014 al número 100/2014).
9.3 Donar compte de la relació de Resolucions de Presidència següents:
- Núm. 2/2014 (del número 6/2014 al número 7/2014).
10. Mocions de Control
No en presenten cap.
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11. Precs i preguntes
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