EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 31 de gener de 2017
NÚM. 1/2017
1. Aprovar si procedeix, esborrany acta anterior
- número 12/2016, de data 27 d'octubre de 2016, s'aprova per unanimitat dels membres
que de dret i de fet legalment el componen.
2. Obres Públiques i Serveis
2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al contracte derivat
2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a
les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2015.05).
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
Primer.- L'Ajuntament de Roquetes s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D1) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini que finalitza el 31 de desembre de 2017,
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i
tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa Tensió

Tarifa /
període

Preu adjudicat
€/MWh

Baixa Tensió

Tarifa /
període

Preu adjudicat
€/MWh

Sublot BT1

2.0A

112,158

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT9

2.1DHAP2

72,198

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT10 2.1DHSP1

150,298

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,300

Sublot BT11 2.1DHSP2

79,398

Sublot BT5

2.0DHSP2

64,300

Sublot BT12 2.1DHSP3

64,898

Sublot BT6

2.0DHSP3

52,700

Sublot BT13 3.0AP1

97,098

Sublot BT7

2.1A

128,298

Sublot BT14 3.0AP2

83,098

Sublot BT15 3.0AP3

55,458
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Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta Tensió

Tarifa /
període

Preu adjudicat
€/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

SublotAT9

6.1AP6

53,382

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa Tensió:

Període 1

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

Període 2

Període 3

40,728885 24,437330 16,291555

Alta Tensió:

Període 1

Període 2

Període 3

Període 4 Període 5

3.1 A

59,173468 36,490689

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178

Període 6

8,367731
6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
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Segon.- Autoritzar i disposar la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. -empresa
adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica-, per import de dos-cents dinou mil sis-cents seixanta euros amb vuitanta
cèntims (219.660,80 €), que s'imputarà dins del pressupost municipal de l'any 2017 a
càrrec de les següents aplicacions pressupostàries:
Aplicació pressupostària
Número

Nom

Import

2.160.2210000

Subministrament energia elèctrica bombes clavegueram

13.019,17 €

2.165.2210000

Subministrament energia elèctrica enllumenat

91.556,70 €

3.323.2210000

Subministrament energia elèctrica escoles

16.847,85 €

3.324.2210000

Subministrament energia elèctrica IES grau perruqueria

3.3321.2210000

Subministrament energia elèctrica biblioteca

16.285,86 €

3.337.2210000

Subministrament energia elèctrica edificis culturals

20.284,75 €

4.342.2210000

Subministrament energia elèctrica inst. esportives

8.539,85 €

4.342.2210001

Subministrament energia elèctrica pavelló poliesportiu

6.000,00 €

4.422.2210000

Subministrament energia elèctrica antigues naus Lear

925,52 €

1.920.2210000

Subministrament energia elèctrica edificis en general

43.221,20 €

2.979,90 €

Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona), i als departaments d'Intervenció, Serveis i
Contractació de l'Ajuntament de Roquetes.
3. Urbanisme
3.1. Aprovar, si procedeix, verificació del Text refós del Pla de Millora Urbana de la
UAD 1.6 Ctra. del Reguers promogut per Ronald Sellick".
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER.- Verificar el Text Refós del Pla de Millora Urbana de la UAD 1.6 de la Ctra. Del
Reguers, promogut per Ronald Sellick i redactat per Jaume Bel Homedes.
SEGON.- Trametre aquest acord juntament amb el text refós del Pla de Millora Urbana de
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la UAD 1.6 de la Ctra. Del Reguers, per duplicat exemplar i diligenciat a la Comissió
d'urbanisme de les Terres de l'Ebre per la seva aprovació definitiva.
4. Qualitat de Vida
4.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport a les persones afectades per les clàusules
sòl, que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.
S'aprova per unanimitat dels membres que legalment la componen.
Primer.Sol·licitar al Banco de España l'aplicació immediata de les seves
competències en matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres, per
assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl,
així com de la supervisió activa i permanent per evitar que es repeteixin vulneracions de
drets a futur.
Segon.Instar l'Agència Catalana de Consum i la Agència Española de Consumo,
Seguridad Alimentària i Nutrición a proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i
jurídics necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per la clàusula sòl.
Incloent, si s’escau, la creació d'equips i oficines d'atenció específiques.
Tercer.Instar l'Ajuntament a facilitar espais de treball i suport a les entitats locals
autogestionades que donin suport de forma gratuïta a les persones afectades per les
clàusules sòl, i reforçar els serveis municipals de defensa del consumidor i d'orientació
jurídica, amb recursos específics que facilitin el procés de devolució dels imports
derivats de les clàusules sòl a les persones afectades dins del municipi.
Quart.Instar el Govern de la Generalitat i al Govern de l'Estat espanyol a obrir
respectives comissions d'investigació per realitzar un estudi seriós que determini
l'impacte de l'aplicació de clàusules il·lícites com la clàusula sòl, en concret, i d'altres
clàusules relacionades amb l'activitat de les entitats financeres.
Cinquè.Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat, a les associacions de defensa dels consumidors, a entitats municipals i
moviments socials de defensa del dret a l'habitatge i a les entitats financeres afectades
per l'aplicació de les clàusules sòl.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
4.2. Aprovar, si procedeix, adhesió, a la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que
presenta l'ACM, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Federació de
Municipis de Catalunya.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
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Declarar l’ens local Ajuntament de Roquetes municipi adherit a la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra.



Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a
Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.



Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de manifestació
de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es celebrarà a Barcelona el proper
18 de febrer.



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
Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les entitats socials del municipi.

4.3. Aprovar, si procedeix, moció per instar a la Generalitat a millorar l'assignació i
gestió de les places residencials per a gent gran i centres de dia, que presenta el
grup municipal socialista de Roquetes.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya:
1.1.- Garantir, d'acord amb la Llei de l'Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció
de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i la Llei
12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, a data 31 de gener de 2018, l'accés a les
prestacions econòmiques vinculades al servei d'atenció residencial (PEVS) segons els
criteris de l'Ordre ASC/443/2007 que determinen l'import de les prestacions
econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), per tal
de recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a la Llei.
1.2. Aplicar de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals
d'Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència
que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per
aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.
1.3 Establir, dins les competències del Govern, un sistema més àgil i transparent per a la
tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a
una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la.
1.4.- Establir una programació per a l'ocupació de les places de residència i centre de dia
públiques i concertades que hi ha actualment, tant sigui en forma de concert,
col·laboració o prestació vinculada, de manera que redueixi a la meitat la llista d'espera
actual de cadascuna de les residències de Catalunya, d'acord amb les entitats
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representatives del sector.
1.5.- Elaborar un Pla d'Inversions Específic per a la construcció de noves residències i
centre de dia públics, així com dotar els equipaments ja construïts que actualment
romanen tancats.
2 Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Taula
d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
5.1. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup municipal d'Entesa i Progrés
per Roquetes, per declarar el municipi de Roquetes territori lliure de paradisos
fiscals.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E i l'abstenció del
PP i PxC.
Primer.- Declarar el municipi territori lliure de paradisos fiscals, comprometent‐se a fer
els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses
que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que fan servir
els paradisos fiscals per evadir o eludir impostos.
Segon.- Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per dificultar la
contractació d’empreses privades per donar serveis públics que tinguin la seu social en
paradisos fiscals o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en
paradisos fiscals.
Tercer.- Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam
Intermón, als grups parlamentaris municipals i a la comissió d’economia de la Generalitat
de Catalunya, als governs de la Generalitat de Catalunya i d’Espanya, i al Ministeri
d’Hisenda.
b. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania la informació relativa a les
decisions sobre les empreses que han rebut punts positius i les que no, segons la seva
responsabilitat fiscal.
Quart.- Aquests compromisos s’han de traduir en la tramitació de les disposicions legals
necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de tres mesos des de
l’aprovació d’aquesta moció.
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6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 42/2016, de data 15 de novembre de 2016
- núm. 43/2016, de data 22 de novembre de 2016
- núm. 44/2016, de data 29 de novembre de 2016
- núm. 45/2016, de data 5 de desembre de 2016
- núm. 46/2016, de data 13 de desembre de 2016
- núm. 47/2016, de data 20 de desembre de 2016
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 8/2016 (del número 702 al número
792/2016)
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 1/2017 ( del número 1 al número 27/2017)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació Resolucions de Presidència número 6/2016 (del número 38/2016 al número
48/2016)
- Relació Resolucions de Presidència número 1/2017 (del número 1 al número 2/2017)
7. Mocions de control
Presentada pel regidor d'Entesa i Progrés per Roquetes
8. Precs i preguntes
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