EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 28 DE MARÇ DE 2017
NÚM. 4/2017

ORDRE DEL DIA
1. Cultura, Ensenyament i Joventut
1.2. Aprovar, si procedeix, conveni col·laboració amb el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Roquetes en
relació amb el projecte de servei comunitari.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Roquetes en
relació amb el projecte de Servei Comunitari.
Segon.- Publicar aquest acord al BOPT, a l'etauler i tauler d'edictes de l'Ajuntament,
durant el termini d'un mes. Transcorregut aquest termini, si no es presenten
al·legacions, es considerarà aprovat definitivament, i si se'n presenten el Ple les
resoldrà.
Tercer.- Notificar aquest acord al director general d'Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d'Ensenyament, a l'IES Roquetes i al departament
d'ensenyament de l'Ajuntament de Roquetes, als efectes oportuns.
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al manifest del 8 de març de 2017, Dia
Internacional de la Dona.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer. Adherir-mos a la Declaració Institucional del 8 de març de 2016. Dia
Internacional de la Dona.
Segon. Notificar aquest acord a tots els interessats, per al seu coneixement i efectes
oportuns.
2.2. 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
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Atenció a les Dones (SIAD) 2017.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1. Aprovar el conveni de col·laboració, anualitat 2017, 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 3.090,44 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 3.090,44 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.
2.3. Aprovar, si procedeix, adhesió al conveni entre la Diputació de Tarragona, i la
fundació Futbol Club Barcelona per a regular la concessió d'una subvenció per a dur
a terme el projecte FutbolNet a la demarcació de Tarragona, l'any 2016.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al conveni entre la Diputació de
Tarragona i la Fundació FCB per a regular la concessió d'una subvenció per a dur a terme
el projecte futbolnet a la demarcació de Tarragona, temporada 2016-2017.
Segon.- Facultar al senyor alcalde per tal que signi quants documents siguin necessaris
per formalitzar el corresponent acord d'adhesió.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, a la Fundació FCB i al
departament de Qualitat de Vida als efectes oportuns.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup socialista de l'ajuntament de
Roquetes per instar al Govern Espanyol per la reforma de l'impost sobre
l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E, i PxC i
l'abstenció del PP.
1. Acordar amb els ajuntaments les adaptacions necessàries de la normativa estatal de
l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, a fi d’evitar
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l’aplicació automàtica del mateix en els supòsits en que no s’hagi produït l’increment de
valor que constitueix el fet imposable del mateix.
2. Així mateix, acordar, en el marc de la revisió de la financiació local, una reforma global
de l’impost que permeti que la forma de càlcul de la quota tributaria reflexi d’una
manera més fidel el verdader increment de valor dels terrenys, tenint en compte, per
exemple, l’any en que s’estableix el valor cadastral o indicadors que reflexin d’una forma
adequada l’evolució real del valor dels terrenys on es troben els immobles.
3. Col·laborar amb els ajuntaments per establir mecanismes que permetin atendre les
reclamacions dels contribuents de la manera més eficaç possible posant en marxa
formules que evitin la judicialització dels procediments, provocant un allau de casos que
podrien acabar saturant els tribunals.
4. L’Ajuntament facilitarà, al tributant, la feina a fer en el cas que presenti reclamacions
per un cobrament indegut, a la vista de la sentència del Tribunal Constitucional.
3.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el grup socialista de l'ajuntament de
Roquetes sobre la reinversió del superàvit i la reforma del sostre de despesa als
municipis.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E, i l'abstenció del
PP i PxC.
1. Permetre que les entitats locals reinverteixin el seu superàvit en 2017, sense
necessitat de generar nous ingressos pel mateix import, a través d'una autorització legal
per a aquesta reinversió que sorgeixi de la pròrroga pressupostària dels Pressupostos
Generals de l’Estat.
2. Reformar la Llei de Règim Local per reforçar l'autonomia local i garantir un sistema de
finançament estable i proporcional a unes competències ben definides pels municipis i
aquelles que no sent pròpies, previ conveni, puguin desenvolupar-se sense
comprometre l'estabilitat pressupostària amb garanties de control i transparència de la
funció pública.
3. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a la FMC, a la ACM, i a la FEMP.
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3.3. Aprovar, si procedeix, moció per al foment del canvi de model energètic:
subministrament elèctric procedent 100% d'energies renovables per a l'edifici de
l'ajuntament de Roquetes que presenta el grup municipal d'EiPR-E.
Aquesta moció es retira del Ple per part del portaveu del grup municipal que l'ha
presentat, que és EiPR-E.
Primer.- Establir una ronda de contactes entre la cooperativa Som Energia i els tècnics
pertinents de l'Ajuntament per a l'estudi de la contractació de l'operadora elèctrica per
a l’edifici consistorial, analitzant el contracte actual amb l'operadora vigent i la
possibilitat de presentar una licitació separada per a aquest edifici.
Segon.- Donar al plenari de la corporació mitjançant comissió especial en un termini
màxim de 3 mesos les conclusions dels tècnics en referència al punt anterior.
Tercer.- En el cas que fos viable tècnicament i administrativa, l'Ajuntament de Roquetes
es compromet a donar de baixa l'operador anterior i contractar els serveis a la
Cooperativa Som Energia per a l’edifici consistorial.
Quart.- L'Ajuntament de Roquetes, juntament amb la cooperativa Som Energia,
impulsarà una campanya per informar a la ciutadania sobre la necessitat d’un canvi de
model energètic cap a energies 100% renovables, posant com a exemple el citat
conveni.
3.4. Aprovar, si procedeix, moció per instar al Govern de l'Estat a eliminar la taxa de
reposició d'efectius en la funció pública que presenta el grup municipal d'EiPR-E.
Es sotmet a votació la proposta, presentada aprovant-se per majoria absoluta amb el
vot a favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E, i PxcC, i l'abstenció del PP.
- Instar el Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
perquè procedeixi a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de
qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa de reposició
d’efectius.
4. Hisenda
4.1. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia 146/2017 de 13 de març de 2017,
referent a l'Adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, amb el que s'estableix el Pla
extraordinari d'assistència financera local 2017.
Es dóna compte de la Resolució d'Alcaldia 146/2017 de 13 de març de 2017, referent a
l'Adhesió de l'Ajuntament de Roquetes al conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya i la Diputació de Tarragona, amb el que s'estableix el Pla extraordinari
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d'assistència financera local 2017.
4.2. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia número 147/2017 referent al pla
pressupostari a mig termini per als exercicis 2018 a 2020.
Es dóna compte de la Resolució d'Alcaldia número 147/2017 referent al pla
pressupostari a mig termini per als exercicis 2018 a 2020.
4.3. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2016, 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.
Es dóna compte de l'informe d'intervenció, referent a l'exercici 2016, 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.
4.4. Donar compte de l'informe d'Intervenció referent al compliment del principi
d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, el
compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció referent al compliment del principi
d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, el
compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
5. Control dels òrgans de govern
5.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 48/2016, de data 27 de desembre de 2016
- núm. 49/2016, de data 29 de desembre de 2016
- núm. 1/2017, de data 10 de gener de 2017
- núm. 2/2017, de data 17 de gener de 2017
- núm. 3/2017, de data 24 de gener de 2017
- núm. 4/2017, de data 31 de gener de 2017
- núm. 5/2017, de data 7 de febrer de 2017
- núm. 6/2017, de data 14 de febrer de 2017
- núm. 7/2017, de data 21 de febrer de 2017
- núm. 8/2017, de data 28 de febrer de 2017
5.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 3/2017 ( del número 83/2017 al número
170/2017)
5.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
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-Relació Resolucions de Presidència número 3/2017(del número 10/2017 al número
11/2017)
6. Mocions de control
7. Precs i preguntes
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