ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 6/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 30 de maig de 2017
Horari: de les 20:05 hores fins a les 21:30 hores
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
Francesc Ollé Garcia, primer tinent d'alcalde
Mª Teresa Moreso Gisbert, tercera tinent d'alcalde
Mª Isabel Belmonte Rodríguez, regidora
Jordi Baucells Lluís, regidor
Francesc Josep Cabanes Mola, regidor
Josep Codorniu Suñer, segon tinent d'alcalde
Joan Ignasi Salvatella Roijals, quart tinent d'alcalde
Pere Romagosa Folch, regidor
Ramon Martínez Gallardo, regidor
José Francisco Bertomeu Curto, regidor
Joaquin Llopis Colomina, regidor
Ramon Martí Moragrega, regidor
Secretària acctal.
Mercè Curto Baset
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 5/2017, de data 25 d'abril de 2017
2. Cultura
2.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la
Lira Roquetense per a l’anualitat 2017
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3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient
núm. REC 03/2017.
3.2. 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.
3.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer
trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a
l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3.4.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 2017.
3.5.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 2017.
3.6. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al primer trimestre 2017.
4. Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports

4.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc per a l’anualitat 2017
4.2. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i
el Club Voleibol Roquetes per a l’anualitat 2017

4.3. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i
Trail Roquetes associació esportiva, juvenil i cultural per a l’anualitat 2017
4.4. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i la
Universitat Rovira i Virgili per al foment de l'emprenedoria mitjançant la Xarxa URV
Emprèn.

4.5. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el
Consell Comarcal del Baix Ebre per desplegar el funcionament del Dispositiu d'Inserció
Sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant.
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5. Turisme i Festes
5.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
Patronat de Festes de Roquetes per a l’anualitat 2017
5.2. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i
l'associació Penya Taurina de Roquetes per a l’anualitat 2017
5.3. Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats
durant les Festes Majors 2017 i el programa d'espectac les taurins
6. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
6.1. Aprovar, si procedeix, moció sobre l'aigua com a bé públic i la seva gestió,
presentada pel grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.
6.2. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i en
defensa dels processos de (re)municipalització, presentada pel grup municipal d'Entesa i
Progrés per Roquetes.
6.3. Aprovar, si procedeix, moció en relació a les indicacions dels senyals de trànsit
català, presentada pel grup municipal del PSC de l'Ajuntament de Roquetes.
6.4. Aprovar, si procedeix, moció de la coordinadora estatal de defensa del sistema
públic de pensions, en defensa de les nostre pensions públiques, presentada per la
Marea Pensionista.
6.5. Aprovar, si procedeix, conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Roquetes, el
col.legi oficial de veterinaris de Tarragona i el Consell de col.legis de veterinaris de
Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia.
7. Control dels òrgans de govern
7.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 14/2017, de 18 d'abril de 2017
- núm. 15/2017, de 25 d'abril de 2017
- núm. 16/2017, de 2 de maig de 2017
- núm. 17/2017, de 9 de maig de 2017
- núm. 18/2017, de 16 de maig de 2017
7.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 5/2017 ( del número 221/2017 al número
290/2017)
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7.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 5/2017 ( del número 14/2017al número
16/2017)
8. Mocions de control
9. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 5/2017, de data 25 d'abril de 2017
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia de l'esborrany de l'
acta núm. 5/2017, de data 25 d'abril de 2017, s’omet la seva lectura i el senyor Alcalde
pregunta si algun membre té alguna objecció a fer a l'esmentat esborrany d'acta i, com
que tots hi estan d’acord, se sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
2. Cultura
2.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes
i la Lira Roquetense per a l’anualitat 2017
Atès que les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que
l’Ajuntament atorga a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Atès que, entre les competències de l’Ajuntament de Roquetes, amb caràcter general,
es troben les activitats i les instal·lacions culturals i l’ocupació del lleure, d'acord amb
l’article 25.2 l) i m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 66.3 n) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel Ple, en sessió extraordinària,
realitzada el 6 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.
188, de data 3 d'octubre de 2016.
Atès que, segons regulen els seus Estatuts, en l’article 2, la Lira Roquetense té, entre
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altres, les finalitats següents: ”el foment de la cultura, augmentar el nivell cultural de la
Ciutat, el desenvolupament d'activitats recreatives [...]”.
Atès l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones”.
Atès l’article 65.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei de subvencions,
reproduït anteriorment, “son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”.
Atès que, en el pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, està
prevista l’aplicació pressupostària 3.334.48901 “Conveni socio-musical Lira Roquetense”
amb un import de 15.000 euros.
Vist que hi ha crèdit adequat i suficient.
Atès que la Comissió informativa de Cultura, Ensenyament i Joventut, realitzada el 23
de maig de 2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat de tots els membres
presents.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i la Lira
Roquetense en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de 15.000,00
euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.334.48901 “Conveni socio-musical Lira
Roquetense”, del pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, en
concepte de col·laboració en la realització de les activitats de caire cultural de l’entitat,
especialment de la seva escola de música i banda de música, en els termes previstos en
el Conveni que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.334.48901
“Conveni socio-musical Lira Roquetense” del pressupost de despeses de la Corporació
per a l’exercici 2017.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords a la Lira Roquetense i comunicarho al departament d'Intervenció, a la Tresoreria municipal i l'àrea de Cultura,
Ensenyament i Joventut, als efectes legals procedents.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit,
expedient núm. REC 03/2017.
ANTECEDENTS
Per Resolució d’alcaldia número 2017-0261, de data 11 de maig de 2017, s’ha iniciat
l’expedient núm. REC 03/2017 per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
Els annexos 1 i 2 contenen diverses factures i documents justificatius, emesos en forma
legal, que detallen les prestacions portades a terme pels corresponents proveïdors i que
originen l’obligació de pagar-les, doncs en cas contrari s'originaria un enriquiment injust
per a l'administració.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 163, 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
2. Cal considerar els articles 26, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals.
3.

Base 20 de les d’execució del pressupost per a l’exercici 2017.

4.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.

Tot i l'informe de la interventora.
I atès que la Comissió Informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada en data 23 de
maig de 2017 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'ERC-AM, CiU, PP i
PxC i l'abstenció del PSC-CP.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1. Aprovar l’expedient núm. REC 03/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 8.694,54€, 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 crèdit.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria absoluta, amb el
vot a favor d'ERC, CiU, PP i PxC i l'abstenció del PSC i EiPR-E.
3.2. 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.
3.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer
trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades
a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es dóna compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer
trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a
l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3.4.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 2017.
Es dóna compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al primer trimestre 2017.
3.5.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
2017.
Es dóna 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 2017.
Ple ordinari núm. 6/2017

7 / 45

3.6. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al primer trimestre 2017.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al primer trimestre 2017.
4. Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i Esports

4.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Roquetes i el Club Deportiu Roquetenc per a l’anualitat 2017
Atès que les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que
l’Ajuntament atorga a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Atès que, entre les competències de l’Ajuntament de Roquetes, amb caràcter general,
es troben, les activitats esportives, d'acord amb l’article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 66.3 n) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel Ple, en sessió extraordinària,
realitzada el 6 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.
188, de data 3 d'octubre de 2016.
Atès que, segons regulen els seus Estatuts, en l’article 2, el Club Deportiu Roquetenc té
per objecte el foment i la promoció del futbol especialment adreçat a la joventut.
Atès l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones”.
Atès l’article 65.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei de subvencions,
reproduït anteriorment, “son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”.
Atès que, en el pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, està
prevista a l’aplicació pressupostària 4.341.48901 “Conveni Club Esportiu Roquetenc”
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amb un import de 7.500,00 euros.
Vist que hi ha crèdit adequat i suficient.
Atès que la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i
Esports, realitzada el 23 de maig de 2017, ho va dictaminar favorablement per
unanimitat dels membres presents (ERC, PSC, CiU, PPC i PxC).
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
Club Deportiu Roquetenc en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de
7.500,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48901 “Conveni Club
Esportiu Roquetenc”, del pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017,
amb la finalitat de col·laborar en la promoció de l’activitat esportiva de base adreçada a
la joventut del municipi, en els termes previstos en el Conveni que s’adjunta a la present
proposta.
SEGON.- CEDIR al Club l’ús del camp de terra i el camp de gespa, així com els seus
annexes, de la zona esportiva municipal situada al camí Vilaret s/n, per a entrenaments i
tota mena de competicions esportives d’aquesta entitat, en els termes previstos en el
Conveni.
TERCER.- CEDIR al Club la gestió del servei de bar situat a la terrassa d’estiu, durant el
període de Festes, així com l’ubicat a les instal·lacions del camp de futbol municipal de
Roquetes, durant la celebració dels partits del Club, en els termes previstos en el
conveni.
QUART.- CEDIR al club la gestió de la publicitat estàtica de les instal·lacions cedides per
l’ús (camp de terra i camp de gespa, així com els seus annexes) i percebre els ingressos
que es derivin d’aquest concepte. Si bé, l’ajuntament tindrà la potestat de direcció,
control i fiscalització de la gestió.
CINQUÈ.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48901
“Conveni Club Esportiu Roquetenc”, del pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2017.
SISÈ.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
SETÈ.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del present
Conveni.
VUITÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Club Deportiu Roquetenc i
comunicar-ho al departament d’Intervenció, a la Tresoreria municipal i a l'àrea d'Esports,
als efectes legals procedents.
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Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria absoluta, amb el
vot a favor d'ERC, CiU, PSC , PP i PxC i l'abstenció d'EiPR-E.
4.2. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes
i el Club Voleibol Roquetes per a l’anualitat 2017
Atès que les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que
l’Ajuntament atorga a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Atès que, entre les competències de l’Ajuntament de Roquetes, amb caràcter general,
es troben, les activitats esportives, d'acord amb l’article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 66.3 n) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel Ple, en sessió extraordinària,
realitzada el 6 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.
188, de data 3 d'octubre de 2016.
Atès que, segons regulen els seus Estatuts, en l’article 1, el Club Voleibol Roquetes té,
entre d’altres i en el mateix sentit, les finalitats següents: ”el foment, el
desenvolupament i la pràctica del voleibol”.
Atès l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones”.
Atès l’article 65.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei de subvencions,
reproduït anteriorment, “son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”.
Atès que, en el Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, està
prevista l’aplicació pressupostària 4.341.48902 “Conveni Club Volei Roquetes”, amb un
import de 4.000,00 euros.
Vist que hi ha crèdit adequat i suficient.
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Atès que la Comissió informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i
Esports, realitzada el dia 23 de maig de 2017, ho va dictaminar favorablement per
unanimitat dels membres presents (ERC, PSC, CiU, PPC i PxC).
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
Club Voleibol Roquetes en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una subvenció de
4.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48902 “Conveni Club Volei
Roquetes”, del pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, amb la
finalitat de col·laborar en la promoció de l’activitat esportiva de base adreçada a la
joventut del municipi, en els termes previstos en el conveni que s’adjunta a la present
proposta.
SEGON.- CEDIR al Club l’ús de les instal·lacions del pavelló poliesportiu municipal, per a
entrenaments, segons la distribució de torns d’entrenament al pavelló poliesportiu
municipal per a l'any 2017, i tota mena de competicions esportives d’aquesta entitat, en
els termes previstos al Conveni.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48902
“Conveni Club Volei Roquetes”, del pressupost de despeses de la Corporació per a
l’exercici 2017.
QUART- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
CINQUÈ.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
SISÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Club Voleibol Roquetes i comunicarho al departament d'Intervenció, a la Tresoreria municipal i a l'àrea d'Esports, als efectes
legals procedents.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.

4.3. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Roquetes i Trail Roquetes associació esportiva, juvenil i cultural per a l’anualitat
2017
Atès que les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que
l’Ajuntament atorga a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Atès que, entre les competències de l’Ajuntament de Roquetes, amb caràcter general,
es troben, les activitats esportives, d'acord amb l’article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2
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d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 66.3 n) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel Ple, en sessió extraordinària,
realitzada el 6 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.
188, de data 3 d'octubre de 2016.
Atès que, segons regulen els seus Estatuts, en els articles 1 i 3, Trail Roquetes associació
esportiva, juvenil i cultural té com a objectius ”el foment, el desenvolupament i la
pràctica continuada de l'activitat física i esportiva [...] dintre de les modalitats
d'excursionisme, atletisme, triatló, curses d'orientació, ciclisme, espeleologia i esports de
neu".
Atès l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones”.
Atès l’article 65.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei de subvencions,
reproduït anteriorment, “son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”.
Atès que, en el pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, està
prevista l’aplicació pressupostària 4.341.48904 “Conveni Trail Roquetes”, amb un import
de 3.000,00 euros.
Vist que hi ha crèdit adequat i suficient.
Atès que la Comissió informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d'Activitat i
Esports, realitzada el dia 23 de maig de 2017, ho va dictaminar favorablement per
unanimitat dels membres presents (ERC, PSC, CiU, PPC i PxC).
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i Trail
Roquetes associació esportiva, juvenil i cultural en virtut del qual s’atorga a aquesta
entitat una subvenció de 3.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
4.341.48904 “Conveni Trail Roquetes”, del pressupost de despeses de la Corporació per
a l’exercici 2017, en concepte de col·laboració en la realització de les activitats
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esportives adreçades als infants i joves, pequetrail, i proves esportives que impliquin
una important difusió i promoció del nom de Roquetes, en els termes previstos en el
conveni que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- CEDIR al Trail Roquetes associació esportiva, juvenil i cultural l’ús de les
instal·lacions municipals necessàries per a les activitats de l'entitat, d'acord amb el
calendari d'activitats previstes a les esmentades instal·lacions per a l'any 2017, en els
termes previstos al conveni.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 4.341.48904
“Conveni Trail Roquetes”, del pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici
2017.
QUART.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
CINQUÈ.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
SISÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Trail Roquetes associació esportiva,
juvenil i cultural i comunicar-ho al departament d'Intervenció, a la Tresoreria municipal i
a l'àrea d'Esports, als efectes legals procedents.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
4.4. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes
i la Universitat Rovira i Virgili per al foment de l'emprenedoria mitjançant la Xarxa
URV Emprèn.
La Universitat Rovira i Virgili és una institució dedicada a la prestació del servei públic de
l'educació superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i l'extensió
universitària.
Els municipis, d'acord amb el que estableix l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit
de les seves competències, poden promoure activitats i prestar els serveis públics que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
Les competències municipals en les matèries enunciades a l'esmentat article de la Llei
de bases s'han de determinar per Llei, la qual ha d'avaluar la conveniència de la
implantació de serveis locals d'acord amb els principis de descentralització, eficiència,
estabilitat i sostenibilitat financera.
La Universitat Rovira i Virgili, a partir de l'any 2006, ha subscrit diferents convenis i
addendes amb ens públics i privats per al foment de l'emprenedoria i la creació
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d'empreses, activitats que s'integren en un projecte més ampli de la Universitat,
anomenat Xarxa URV Emprèn.
L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili per al
foment de l'emprenedoria a les comarques meridionals de Catalunya mitjançant la
Xarxa URV Emprèn. Ambdues entitats col·laborarem en àmbits d'interès comú establint
els convenis específics que s'escaigui per a la promoció de l'emprenedoria i la creació
d'empreses a les esmentades comarques, amb el compromís d'intercanviar informació
sobre les activitats d'interès mutu que cadascuna dugui a terme a traves dels
mecanismes que s'estableixin amb aquesta finalitat.
Atès que la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i
Esports, en sessió ordinària realitzada el dia 23 de maig de 2017 ho va dictaminar per
unanimitat dels membres presents (ERC, PSC, CiU, PPC i PxC).
Proposo al Ple aprovar l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i la
Universitat Rovira i Virgili per al foment de l'emprenedoria mitjançant la Xarxa URV
Emprèn. Aquest conveni tindrà una durada de tres anys des del dia de la seva signatura,
prorrogables fins a un màxim de quatre anys més.
Segon.- Facultar al senyor alcalde, perquè en nom i representació de l’Ajuntament, signi
quants documents siguin precisos per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Universitat Rovira i Virgili, a l'àrea de Dinamització
Econòmica i a l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, als efectes oportuns.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.

4.5. Aprovar, si procedeix,

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per desplegar el funcionament del
Dispositiu d'Inserció Sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre
Avant.
El Servei d’Ocupació de Catalunya, en endavant SOC, amb l’objectiu de contribuir a
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a
les entitats locals de les 7 comarques que es caracteritzen per tenir un menor
dinamisme econòmic o especialment despoblades del territori català (l’Anoia, El Baix
Ebre, El Montsià, el Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta) mitjançant
el finançament, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt
d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del desenvolupament local.
El Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la
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comarca del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen
des de l’any 2013 el projecte Baix Ebre Avant, en el marc de la convocatòria del SOC
dintre dels Programes de suport al desenvolupament local, concretament el projecte
“Treball a les 7 comarques”.
En data 8 de setembre de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va sol·licitar una
subvenció al SOC en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb l’adhesió de
tots els Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 20 agents socials i econòmics públics i
privats, i 83 empreses privades a títol individual.
El SOC, en data 8 de novembre de 2016, ha comunicat la resolució favorable del projecte
anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2016-2017”, dintre del qual s’incorpora
el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre amb un cost total
de 71.631,02€
Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de desenvolupament local que per una
banda dona suport al teixit productiu de tota la comarca amb el desplegament de les
accions subvencionades incloses al Pla d’Execució Anual i per altra banda, impulsa
accions de suport a les persones en situació d’atur a partir de diferents mesures
formatives i del desplegament, aquest any, del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del
Baix Ebre.
Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, necessari
donada la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els resultats
aconseguits durant el seus quatre anys d’implementació. A més és mostren satisfets
d’aproximar els serveis als ciutadans executant les accions a diferents municipis de la
comarca.
L'objecte d'aquest conveni és fer efectiva la col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell
Comarcal del Baix Ebre en l'organització i l'execució d'accions individuals i grupals de
suport a l'orientació i inserció en el mercat de treball de persones en situació d'atur,
amb la implantació un Dispositiu d'Inserció Sociolaboral itinerant format per un tècnic
d'orientació i inserció laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre que, segons demanda i
amb cita prèvia, prestarà el seu servei d'atenció al nostre municipi els divendres, en
horari de 09:00 a 14:00 hores.
Atès que la Comissió Informativa de Dinamització Econòmica, Llicències d’Activitat i
Esports, en sessió ordinària, realitzada el dia 23 de maig de 2017, ho va dictaminar per
unanimitat dels membres presents (ERC, PSC, CiU, PPC i PxC).
Proposo al Ple aprovar l’acord següent:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el
Consell Comarcal del Baix Ebre per desplegar el funcionament del Dispositiu d'Inserció
Sociolaboral del Baix Ebre 2017 dintre del projecte Baix Ebre Avant. Aquest conveni
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tindrà una vigència fins el 31 de desembre de 2017.
Segon.- Designar com a persona d'enllaç entre l'Ajuntament i els tècnics del Dispositiu a
la senyora Àngels Solé Burgos, Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.
Tercer.- Facultar al senyor alcalde, perquè en nom i representació de l’Ajuntament, signi
quants documents siguin precisos per a l’execució d’aquest acord.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, a l'àrea de
Dinamització Econòmica i a l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, als efectes
oportuns.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
5. Turisme i Festes
5.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes
i el Patronat de Festes de Roquetes per a l’anualitat 2017
Atès que les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que
l’Ajuntament atorga a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Atès que, entre les competències de l’Ajuntament de Roquetes, amb caràcter general,
es troba, l’ocupació del lleure, d'acord amb l’article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 66.3 n) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que alguns dels actes al carrer que tenen lloc durant les Festes Majors tenen la
consideració d'elements tradicionals, dins el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya,
en què per Resolució de 12 d'abril de 2016 s'inscriu la Festa Major de Juliol (Sant
Gregori) de Roquetes com a festa.
Atès que segons regulen els seus Estatuts, en l’article 2, el Patronat de Festes de
Roquetes té per finalitat ”l'organització i execució de qualsevol acte o festa popular, que
es realitzi a la Ciutat de Roquetes, durant tot l'any”.
Atès l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones”.
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Atès l’article 65.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei de subvencions,
reproduït anteriorment, “son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”.
Atès que, en el pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, està
prevista l’aplicació pressupostària 7.338.48900 “Conveni Patronat de Festes” amb un
import de 45.000,00 euros.
Atès que la Comissió informativa de Turisme i Festes, realitzada el dia 23 de maig de
2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents ( ERC,PSC,
CIU, PPC, PxC )
Es proposa al Ple, l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
Patronat de Festes de Roquetes en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una
subvenció de 45.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7.338.48900
“Conveni Patronat de Festes”, amb la finalitat de col·laborar en el finançament de
l’organització de les Festes Majors, en els termes previstos en el Conveni que s’adjunta a
la present proposta.
SEGON.- La despesa és amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7.338.48900 “Conveni
Patronat de Festes” del pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Patronat de Festes de Roquetes i
comunicar-ho al departament d'Intervenció, a la Tresoreria municipal i a l'àrea de
Turisme i Festes, als efectes legals procedents.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
que legalment el componen.
5.2. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes
i l'associació Penya Taurina de Roquetes per a l’anualitat 2017
Atès que les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que
l’Ajuntament atorga a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
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activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Atès que, entre les competències de l’Ajuntament de Roquetes, amb caràcter general,
es troben, la promoció de la cultura i l'ocupació del lleure, d'acord amb l’article 25.2 l) i
m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 66.3 n)
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que els bous tenen la consideració d'elements tradicionals, dins el Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya, en que per Resolució de 12 d'abril de 2016 s'inscriu la
Festa Major de Juliol (Sant Gregori) de Roquetes com a festa.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions, aprovat pel Ple, en sessió extraordinària,
realitzada el 6 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm.
188, de data 3 d'octubre de 2016.
Atès que, segons regulen els seus Estatuts, en l'article 2, l'associació Penya Taurina de
Roquetes té entre altres objectius ”l'organització [...] d'actes i festes amb bous de les
Terres de l'Ebre [...] fomentar i donar a conèixer les festes amb bous de les Terres de l'Ebre,
fent-ne la seva difusió com a Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional a Catalunya".
Atès l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que “podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: a) Las
previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades
Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos recogidos en los convenios y en la
normativa reguladora de estas subvenciones”.
Atès l’article 65.1 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que
estableix que als efectes del que disposa l’article 22.2 a) de la Llei de subvencions,
reproduït anteriorment, “son subvenciones previstas nominativamente en los
Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades
Locales, aquellas cuyo objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen
determinados expresamente en el estado de gastos del presupuesto”.
Atès que, en el pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, està
prevista l’aplicació pressupostària 3.338.48901 “Conveni Associació Penya Taurina de
Roquetes”, amb un import de 8.600,00 euros.
Vist que hi ha crèdit adequat i suficient.
Atès que la Comissió informativa de Turisme i Festes, realitzada el dia 23 de maig de
2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents ( ERC,PSC,
CIU, PPC, PxC ).
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Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i
l'associació Penya Taurina de Roquetes en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una
subvenció de 8.600,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.338.48901
“Conveni Associació Penya Taurina de Roquetes”, del pressupost de despeses de la
Corporació per a l’exercici 2017, amb la finalitat de col·laborar en el finançament dels
correbous de les Festes Majors de Roquetes 2017, en els termes previstos en el conveni
que s’adjunta a la present proposta.
SEGON.- APROVAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.338.48901
“Conveni Associació Penya Taurina de Roquetes”, del pressupost de despeses de la
Corporació per a l’exercici 2017.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords a l'associació Penya Taurina de
Roquetes i comunicar-ho al departament d'Intervenció, a la Tresoreria municipal i a
l'àrea de Turisme i Festes, als efectes legals procedents.

Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria absoluta,
amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC , PP i PxC i l'abstenció d'EiPR-E.
5.3. Aprovar, si procedeix, autorització per realitzar bous a la plaça i bous embolats
durant les Festes Majors 2017 i el programa d'espectacles taurins
Atès que el dia 30 de juny de 2017 comencen les Festes Majors de Roquetes fins el dia 9
de juliol de 2017.
Atès que dins dels actes programats, la Penya Taurina de Roquetes, creu convenient fer
l'exhibició de vaquetes que de forma tradicional es fa al nostre municipi.
D'acord am el que disposa l'art. 6B de la Llei 34/2010, d'1 d'octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous.
Atès que la Comissió informativa de Turisme i Festes, realitzada el dia 25 de maig de
2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres presents ( ERC,PSC,
CIU, PxC )
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb bous amb motiu de la Festa
Major 2017.
Segon.- Aprovar el programa d'espectacles taurins següents:
DIA

MODALITAT

HORA INICI

HORA FINAL

LLOC

07-07-2017

Bous a la plaça

18:00

21:30

Plaça bous

07-07-2017

Bou embolat

22:30

23:30

Plaça bous

08-07-2017

Bous a la plaça

18:00

21:30

Plaça bous

08-07-2017

Bou embolat

22:30

23:30

Plaça 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.

Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per majoria absoluta,
amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC , PP i PxC i l'abstenció d'EiPR-E.
6. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
6.1. Aprovar, si procedeix, moció sobre l'aigua com a bé públic i la seva gestió,
presentada pel grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes.
L'aigua és un element indispensable per a la vida i un dret humà reconegut per
l’Organització de les Nacions Unides i un recurs bàsic per als ecosistemes i la societat.
Per tant, s'ha de gestionar sota criteris d’interès general, socials i de béns comuns.
Malgrat tot, l’aigua avui, a casa nostra i des de fa molt de temps, ha estat bàsicament
una font de negoci per a uns pocs.
L'abastament d'aigua és un servei bàsic i essencial, i ha de garantir-se en tot moment un
accés universal i assequible. S'ha de prestar amb l'objectiu de ser eficaç, i de forma que
els beneficis de l'activitat es dirigeixin a la millora del servei, i a una millor qualitat de
l’aigua retornada al medi ambient. La responsabilitat que tenim doncs, en la gestió de
l’aigua, tant per a l’obtenció, la distribució, l’ús i el seu retorn al medi és cabdal per al
present com per al futur de les persones i el planeta.
Els darrers informes sobre opinió ciutadana evidencien una majoria social per recuperar
la gestió de l'aigua pública per garantir l’accés al dret humà a l'aigua i el sanejament, així
com per una gestió sostenible dels recursos hídrics per a les futures generacions i la
protecció del medi ambient.
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Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és el més habitual, doncs prop del
90% de la població rep l'aigua a partir d'operadors públics. De fet, molts municipis estan
optant per recuperar la gestió pública de l'aigua allà on no la tenien, exercint la seva
competència. Hi destaquen ciutats tant rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta,
Buenos Aires, Berlín i La Paz. A Catalunya, El Prat de Llobregat, Mataró, Manresa, han
gestionat el servei per empresa pública i darrerament han recuperat la gestió municipis
com Arenys de Munt, Collbató o Montornès del Vallès. Es tracta d'una tendència
creixent, a Catalunya i a tot el món.
A la vista de les darreres resolucions judicials (tot i no ser sentències fermes) que
afecten la gestió de l’aigua, com són la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya de març de 2016 que va anul·lar la concessió a l'empresa mixta formada per
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’empresa AGBAR i la sentència del mateix tribunal
que va anul·lar el procediment dut a terme per la Generalitat en 2012 d'adjudicació de
l'ATLL a ACCIONA per considerar que es van vulnerar els principis de publicitat,
concurrència i igualtat, es fa necessari d’analitzar la idoneïtat d'establir un model de
gestió publica de l’aigua.
Un anàlisi que ha de partir d'un correcte estudi tècnic, econòmic, social i ambiental,
posant sobre la taula, amb total transparència, els costos, beneficis, riscos i oportunitats
del model. A partir d’aquí, s’estarà en condicions d'implementar un model de gestió que
garanteixi un servei de qualitat, sostenible, i a un cost assequible, que apunti a un
important grau de control i participació ciutadana, i on els beneficis de l’activitat es
reinverteixin en millorar el servei.
Atès que els membres d'ERC, CiU, PSC, PP i PXC presents a la Comissió informativa
d'Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana, en la seva sessió ordinària,
celebrada el dia 23 de maig de 2017 es van abstenir de la votació.
Per totes aquestes consideracions, el Grup Municipal d’Entesa i Progrés per Roquetes
proposa al Ple de l’Ajuntament de Roquetes, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Garantir l’accés universal i assequible a l'aigua i el sanejament, prioritzant el
usos domèstics i ambientals.
Segon.- Obrir una línia de treball en el marc de l'ajuntament envers la gestió publica
directa i integral del cicle de l'aigua, valorant sempre la seva oportunitat, pertinència i
viabilitat, tant tècnica corn econòmica, social i ambiental.
Tercer.- Dotar pressupostàriament aquesta línia de treball per elaborar els informes
tècnics i/o jurídics necessaris, així corn calendaritzar les actuacions.
Quart.- Dins d'aquesta línia de treball, incloure una anàlisi especifica per a promoure
noves formes de funcionament que garanteixin la transparència, la informació, la
rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva, incloent mecanismes de
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participació que comptin amb persones i col·lectius especialitzats.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i
ACM i a la Plataforma Aigua és vida.
Es sotmet a votació la moció presentada i no s'aprova, amb el vot en contra d'ERC, CiU,
l'abstenció de PxC i , el vot a favor d'EiPR-E, PSC i PP.
6.2. Aprovar, si procedeix, moció de rebuig a l'esborrany de pressupostos generals i
en defensa dels processos de (re)municipalització, presentada pel grup municipal
d'Entesa i Progrés per Roquetes.
El 23 d'agost de 2011, l’aleshores president José Luís Rodríguez Zapatero (PSOE), amb
el suport del Partit Popular, va promulgar una reforma exprés de la Constitució (art.
135) que prioritzava el pagament del deute per sobre de qualsevol altra despesa. Amb
aquest moviment, l’austericidi de l’anomenada Troica (formada per la Comissió Europea,
el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional) es convertia en llei: la llei
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i la llei de racionalització i
sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL).
Basant-se en aquesta llei d'estabilitat pressupostària, el Govern fixa anualment el
"sostre de despesa", és a dir, limita el que poden gastar les administracions públiques. I
això malgrat que aquestes tinguin superàvit, perquè no el poden destinar “legalment” a
allò que valorin més important, sinó que l’han de destinar per llei a avançar el pagament
del deute.
Les polítiques d'austeritat, d'ofec fiscal i financer, i de control pressupostari engegades
en els darrers anys han determinat un augment creixent de la bretxa social, de la
desigualtat i de l'exclusió social. I és només a través d'un veritable reforçament de
l'exercici dels serveis públics per part de les administracions arrelades al territori, en
particular els ajuntaments, que és possible reduir aquesta alarmant desigualtat.
Recentment, el Partit Popular ha decidit fer un pas més en el seu evident
antimunicipalisme i el seu menyspreu per l’autonomia local, presentant el passat 4
d’abril l'esborrany de Pressupostos Generals per al 2017: una proposta de pressupostos
continuista, austericida, antisocial, i que consolida les retallades.
La Disposició Addicional 27 de l'esborrany dels Pressupostos Generals recull que les
Administracions “no podran considerar com a empleats públics (...) als treballadors dels
contractistes de concessions d'obres o de serveis públics (...) quan els contractes
s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest
o intervenció del servei". En resum: amb aquesta disposició, el Govern del PP pretén
obstaculitzar de forma explícita els processos de remunicipalització dels serveis públics
perquè els ajuntaments i les empreses públiques no podran incorporar com a
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funcionaris ni com a personal laboral, ni tan sols com interins o eventuals, el personal de
concessions privades.
La Disposició posa més traves, ja que contempla també que, en els supòsits en els quals
el personal s'incorpori a societats mercantils públiques "en compliment d'una sentència
o prèvia tramitació d'un procediment que garanteixi els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat", se’l comptabilitzarà com a personal de nou ingrés en el
còmput de la taxa de reposició, que és la limitació que tenen els ajuntaments des de fa
gairebé 10 anys per contractar personal.
Aquesta mesura, per tant, pretén segrestar l’autonomia local i la iniciativa política
municipal, impedint que molts serveis passin o es mantinguin en la gestió directa, atès
que la seva entrada en vigor implicaria la impossibilitat de gairebé qualsevol procés de
remunicipalització perquè és evident que sense personal per prestar el servei i sense
poder-ne contractar es fomenta l’objectiu neoliberal de tancar serveis públics o
privatitzar-los.
Aquesta imposició ideològica i inconstitucional de la gestió indirecta i la privatització, es
fa també en contra dels drets de la ciutadania i de les persones usuàries del servei, amb
l’únic objectiu de desenvolupar fins a l’últim racó del territori la voracitat neoliberal.
És sobradament conegut que la gestió indirecta és més cara i menys eficaç que la gestió
directa, com ha reconegut fins i tot el Tribunal de Comptes en el seu Informe del 2011, i
cal no oblidar que la contractació pública, la gestió indirecta de serveis i les
privatitzacions han estat l'espai, menys democràtic i menys transparent, on s'han
desenvolupat la immensa majoria dels grans casos de corrupció i d’espoli públic. Una
corrupció que té en el Partit Popular el seu màxim exponent, i que atansa també el
màxim artífex d’aquestes mesures: Cristóbal Montoro, ministre d’Hisenda i Funció
Pública.
Atès que els membres d'ERC, CiU, PSC, PP i PXC presents a la Comissió informativa
d'Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana, en la seva sessió ordinària,
celebrada el dia 23 de maig de 2017 es van abstenir de la votació.
Per tot això, el el Grup Municipal d’Entesa i Progrés per Roquetes proposa al Ple de
l’Ajuntament de Roquetes, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instar al Govern central que elimini el text íntegre de la Disposició Addicional
Vint-i-Setena de l'esborrany dels Pressupostos Generals de l'Estat 2017.
Segon.- Instar al Govern central que elimini la taxa de reposició que limita la
contractació pública per part de les administracions, i que alliberi els recursos als
Ajuntaments on es presten els serveis per a la ciutadania, tal com exigeix la Carta
Europea d'Autonomia Local.
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Tercer.- Declarar el municipi de Roquetes sobirà en les seves decisions democràtiques i
disposar a reivindicar la seva autonomia local, legalment reconeguda a la Constitució i a
la Carta Europea d’Autonomia Local, i exercir-la contra qualsevol atac que pretengui
imposar ideologia per vies no democràtiques.
Quart.- Comunicar i explicar a la ciutadania de Roquetes aquest posicionament de
rebuig a l’esborrany de pressupostos generals i en defensa dels processos de
(re)municipalització i de l’autonomia local a través dels mitjans de comunicació local.
Cinquè.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern central, a la Taula del Congrés i als
diferents grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats.
Es sotmet a votació la moció presentada i s'aprova per majoria absoluta amb el vot a
favor d'ERC, CiU, i EiPR-E, l'abstenció del PSC i PxC, i el vot en contra del PP.
6.3. Aprovar, si procedeix, moció en relació a les indicacions dels senyals de trànsit
català, presentada pel grup municipal del PSC de l'Ajuntament de Roquetes.
Atès que a les darreres setmanes hem assistit, un cop més, a tensions innecessàries i
contraproduents en relació amb l'ús de la llengua a Catalunya.
Atès que aquest cop l'objecte de la polèmica han estat les indicacions amb text escrit
que acompanyen els senyals de trànsit als municipis.
Atès que les senyals de trànsit són pictogrames reconeguts internacionalment.
Atès que l’article 143 de l’Estatut d’autonomia estableix la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya, en relació a la llengua pròpia, pel que fa a la determinació de
l’abast, usos i efectes jurídics de la seva oficialitat, així com la normalització lingüística
del català.
Atès que al Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei de
carreteres, al seu article 42.6, assenyala que "els indicadors de senyalització de la
circulació a les carreteres de Catalunya han de ser, almenys, en català".
Atès que els texts amb que s'acompanya un senyal de prohibició només poden ser,
segons el Conveni de Viena (article 8.4 i annex 9.1a), restriccions o excepcions a la
prohibició.
Atès que hi ha normativa catalana reguladora de la llengua dels senyals, i per tant no es
pot considerar aplicable a Catalunya la imposició forçosa del castellà del Reial decret
legislatiu 339/1990 i del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre.
Atès que al llarg dels anys no s’ha generat cap tipus d'incidència comunicativa respecte
al correcte ús per part de la ciutadania en la seva mobilitat.
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Atès que considerem que s’ha de poder continuar utilitzant només la llengua catalana
en aquestes plaques distintives que hi ha col·locades a la via pública.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 23 de maig de 2017 va dictaminar
la moció amb el vot a favor d'ERC, CIU i PSC i l'abstenció del PP i PXC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
1. Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que permeti que els texts addicionals als
senyals de trànsit estiguin redactats exclusivament en català i que la seva infracció sigui
sancionable.
2. Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que presenti un projecte de llei al Congrés
dels Diputats, a fi i efecte de modificar l’article 56 del Text Refós de la Llei de Tràfic
(Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre) i, en conseqüència, procedeixi també a
la modificació de l’article 138 del Reglament General de Circulació (Reial Decret
1428/2003, de 21 de novembre), que permeti que les indicacions dels senyals es puguin
expressar en la llengua pròpia a cada comunitat autònoma.
3. Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que modifiqui el Reglament General de
Circulació, en consonància amb el tenor del redactat del Text Refós proposat, i permetin
que la llengua que inclou o acompanya als panells de senyalització de les vies públiques,
i inscripcions, figuraran en la llengua oficial de la Comunitat autònoma reconeguda al
respectiu Estatut d’Autonomia, quan la senyal resti ubicada a l’àmbit territorial de la
Comunitat.
4. Traslladar els acords aprovats al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats,
al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya; així com a les entitats
municipalistes FMC i ACM.
Es sotmet a votació la moció presentada i s'aprova per majoria absoluta amb el vot a
favor d'ERC, CiU, PSC i EiPR-E i l'abstenció del PP i PxC.
6.4. Aprovar, si procedeix, moció de la coordinadora estatal de defensa del sistema
públic de pensions, en defensa de les nostre pensions públiques, presentada per la
Marea Pensionista.
La presentació d’aquesta moció respon a la certesa que estem vivint una situació de
pèrdua de drets socials i individuals, molt especialment en l’àmbit de les pensions. No es
tracta d’una apreciació sinó d’una certesa, d’una constatació avalada per les dades de
diferents organismes.
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La crisi econòmica actual, que ara no és moment ni lloc per a valorar-la, ha tingut com a
conseqüència l’augment de l’atur, l’existència d’uns salaris més baixos i, com a reacció
davant la incertesa, la disminució demogràfica. D’altra banda, la guardiola creada amb el
Pacte de Toledo està a punt d’esgotar-se per l’ús no previst que n’ha fet el Govern
espanyol.
Darrerament, durant 2016, s’ha parlat molt de les pensions. Cal tenir present que el
Sistema Públic de Pensions ha tingut ja dues reformes durant els últims cinc anys i, en
lloc de donar-li l’estabilitat buscada teòricament, no han fet altra cosa que rebaixar el
poder adquisitiu de les pensions i abocar-les, d’aquí a uns quinze anys, a una situació que
en lloc de permetre viure serviria únicament per a sobreviure.
Veiem que l’economia va créixer el primer i segon trimestre del 2016 un 3,4%, i el tercer
un 3,2. Si mirem l’atur, ha baixat: a Catalunya ha passat, entre 2015 i 2016, del 17,7% al
14,9%; a Espanya, en el mateix període, ha passat del 20,9% al 18,6%. Si tenim
creixement i baixa l’atur, les pensions s’haurien de poder recuperar lentament. Si mirem
els salaris, veiem que han baixat de mitjana un 0,3% entre setembre de 2015 i 2016. Si
mirem les càrregues socials, els diners que els empresaris han de dipositar a la Seguretat
Social, veiem que han baixat un 0,9% gràcies a les bonificacions que s’apliquen a les
cotitzacions. Així, les pensions publiques no poden refer-se.
Les conseqüències de la reforma laboral, conjuntament amb la darrera reforma de les
pensions, té i tindrà un impacte nefast en la situació econòmica dels pensionistes i,
encara més, en la dels futurs pensionistes. Creix l’economia, hi ha menys atur però la
precarietat laboral i la devaluació salarial, promoguda per la reforma que va aprovar el
PP, ha elevat la proporció de treballadors pobres (els que, fins i tot amb feina, no
arriben a uns ingressos suficients per a cobrir les seves necessitats bàsiques) fins al
13,2%, el tercer nivell més alt de la UE, després de Romania i Grècia. Si l’economia creix
(més PIB), caldria esbrinar on és, aquesta riquesa que es crea.
Espanya és un dels estats de la UE que té unes pensions més baixes. L’actualització de
les pensions amb un 0,25% d’augment, independentment de l’IPC, no farà altra cosa que
agreujar la situació. L’any 2011, la pensió representava el 72,4% del sou que cobrava el
pensionista, i es preveu que l’any 2060 representi únicament el 56%, segons l’OIT. I això
es veu agreujat per l’aplicació d’una fórmula de càlcul de la pensió que discrimina els
pensionistes de més edat, amb una reducció major de la pensió. L’aplicació d’aquesta
fórmula suposarà un problema greu per a les dones, perquè tenen una major esperança
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de vida.
La reforma suposa, així mateix, un augment de la dificultat per a poder aspirar a una
pensió plena: la jubilació serà als 67 anys, i es farà el càlcul basant-se en els darrers 25
anys cotitzats i demanant 37 anys de cotització per retirar-se amb el 100% de la base
reguladora. Això, en un moment d’atur important, es pot convertir en una llosa per a
aquelles persones que han estat anys a l’atur o que han tingut la desgràcia de perdre la
feina en els darrers anys de la seva vida laboral.
El futur, segons Luis Maria Linde, governador del Banc d’Espanya, serà dur, i ens
recomana treballar més enllà dels 67 anys (per poder pagar més a la Seguretat Social i
poder cobrar menys temps la pensió) i anar dipositant els estalvis en una pensió privada
per compensar la pèrdua de poder adquisitiu de la pensió pública. Això, és clar, qui pugui
estalviar alguna cosa... Sort que Marcos Peña, president del Consejo Económico y Social,
ens anima: “Quédense tranquilos, su pensión se la garantizo yo”. I és cert, les pensions
del futur estan garantides: any darrere any seran més minses i dibuixaran un futur de
pensionistes empobrits.
Aquestes reformes, i les conseqüències que tindran en un futur, han sortit poc als
mitjans de comunicació, i, quan hi apareixen, sovint és per presentar-les com exuberants
i finançades pels joves, uns joves als quals es diu que, a causa de la generositat de les
pensions actuals, aquestes no podran subsistir i que ells hauran de cercar un refugi en
les pensions privades. Resulta sorprenent la manca de debat social sobre aquest tema.
La major part dels mitjans de comunicació vehiculen l’opinió dels economistes, que
únicament veuen la possibilitat d’accentuar les mesures restrictives de la despesa, sense
plantejar-se altres alternatives que siguin permeables a les necessitats socials.

Veiem i vivim la necessitat d’informar la població més directament afectada: jubilats,
futurs jubilats o gent gran en situació d’atur. Considerem imprescindible que els
ciutadans siguin conscients del risc que representa que es tanqui l’actual revisió dels
Pactes de Toledo en els termes en què està plantejada actualment. Cal una resposta
clara, unida i pública davant l’amenaça de convertir les pensions en una aportació
residual.
Com a alternativa a aquesta reforma que, segons el FUNCAS, ens pot portar a veure
retallat el poder adquisitiu de les pensions un 35%, els signants de la moció plantegem i
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volem fer arribar a l’opinió pública les següents demandes:
- L'Estat és qui garanteix i el responsable del sistema públic de pensions i del seu
finançament i ha de destinar-hi les partides necessàries dels PGE. Les cotitzacions
socials són una font essencial d'ingressos per al sistema de la Seguretat Social, pel que
resulta imprescindible que es potencien totes les fonts de recaptació, eliminant topalls,
subjectant a cotització tots els elements salarials que representen la contribució tant
dels treballadors com dels empresaris, introduint la variant de productivitat i eliminant
subvencions i exempcions de cotització de les empreses, tal com s'entén ara el
contracte de tarifa plana.
- Que les pensions quedin contemplades dins dels Pressupostos Generals de l’Estat,
mantenint-se en la seva integritat les cotitzacions socials.
- Recuperar un model de revalorització automàtica de les pensions en relació amb l'IPC
real per assegurar el manteniment del poder adquisitiu, començant per l'1,9 que es va
perdre ja l'any 2012. Reimplantar la jubilació als 65 anys.
- Treballar per la millora de l’actual model de pensions públiques per avançar cap a un
model de pensió i de salari mínim per damunt dels 1.080 euros, mínim contemplat per la
Carta Social Europea , per poder mantindre una vida digna.
- Incorporar al Règim General de la Seguretat Social les persones empleades de la Llar,
amb tots els drets, inclosa la prestació per atur i la cobertura de les llacunes de
cotització.
- Retornar a la situació anterior al 2 d’agost de 2011 en el sistema de cobertura de
llacunes de cotització durant el període de càlcul de les pensions.
Així mateix, més enllà de les pensions, demanem també:
- Eliminar qualsevol tipus de copagament o repagament sanitari.
- Preservar els serveis públics contra la tendència privatitzadora que els va
deteriorant i desvirtuant.
- Reconeixement del dret a uns subministraments bàsics garantits (aigua, llum,
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gas).
Atès que, en les properes setmanes, es portarà a terme una campanya de recollida de
signatures de suport a aquestes demandes.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 23 de maig de 2017 va dictaminar
la moció favorablement per unanimitat de tots els membres presents.
Demanem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Que s'eleven aquests acords al Plenari i a totes les institucions reguladores
corresponents com Diputacions, Federacions i/o Associacions de Municipis. Però
sobretot al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.
SEGON. Mostrar el suport de l’Ajuntament de Roquetes a les reivindicacions exposades
en aquesta moció.
TERCER. Oferir tot el suport municipal per tal de facilitar la recollida de signatures als
centres cívics, OAC i altres espais municipals que s’acordi.
QUART. Implicar als centres municipals en la recollida de signatures i, si escau, en
l’organització de sessions informatives.
CINQUÈ. Facilitar els permisos i l’ajuda material per a la instal·lació de punts informatius
a la via pública en els dies establerts i acordats.
SISÈ. Declarar, a nivell municipal, un dia del mes de juny com a Jornada per la Defensa de
les Pensions Públiques i difondre-la adequadament perquè la població en tingui
coneixement. Durant aquesta jornada, que s’hauria de celebrar a tots els municipis de la
comarca, tots els grups participants en la recollida de signatures farien una recollida
conjunta al carrer, a part de les que puguin fer en altres moments.
Es sotmet a votació la moció presentada i s'aprova per unanimitat dels membres que
legalment el componen.
6.5. Aprovar, si procedeix, conveni de col.laboració entre l'Ajuntament de Roquetes,
el col.legi oficial de veterinaris de Tarragona i el Consell de col.legis de veterinaris
de Catalunya en matèria de gestió del cens municipal d'animals de companyia.
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D'acord amb l'article 14 del Decret legislatiu 2/2008, els ajuntaments han de portar un
cens municipal d'animals de companyia en el qual s'han d'inscriure els gossos, els gats i
les fures que resideixin al municipi.
L'Ajuntament té interès en promoure l'establiment d'un sistema fiable i àgil per a la
millor gestió del cens municipal d'animals de companyia i així incrementar
progressivament el percentatge d'animals identificats i censats al municipi.
El Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de
Catalunya, disposen d'una base de dades informatitzada, on es recullen les dades de les
identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats.
Amb la signatura d'aquest conveni de col·laboració, l'Ajuntament de Roquetes pretén
aconseguir que les dades del cens municipal d'animals siguin el més complertes i
actualitzades possible.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 23 de maig de 2017 va dictaminar
la moció favorablement per unanimitat de tots els membres presents.
Es proposa al Ple, d'adopció del següent acord:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes, el Col·legi
Oficial de Veterinaris de Tarragona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya
en matèria de gestió dels cens municipal d'animals de companyia.
Segon: Facultar al senyor alcalde per tal que signi quants documents siguin necessaris
per formalitzar el corresponent conveni.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 450,62 €,
més IVA, corresponent a la part proporcional de la quota anual.
Quart.- Ordenar el pagament.
Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats i comunicar-ho als departaments
d’Intervenció i Tresoreria, als efectes oportuns.
Es sotmet a votació la moció presentada i s'aprova per unanimitat dels membres que
legalment el componen.
7. Control dels òrgans de govern
7.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
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- núm. 14/2017, de 18 d'abril de 2017
- núm. 15/2017, de 25 d'abril de 2017
- núm. 16/2017, de 2 de maig de 2017
- núm. 17/2017, de 9 de maig de 2017
- núm. 18/2017, de 16 de maig de 2017
7.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 5/2017 ( del número 221/2017 al número
290/2017)

Resolució Alcaldia núm. 221/2017

Referent a autoritzar l'expedició d'un
pagament a justificar amb càrrec a
l'aplicació pressupostària 2.1533.21900
Material brigada, per un import de 200€, a
favor del senyor Francesc J. Cabanes Mola,
regidor d'obres públiques, serveis i béns de
l'Ajuntament de Roquetes, per atendre el
pagament de despeses de petit material
per a l'àrea de serveis.

Resolució Alcaldia núm. 222/2017

Referent a autoritzar la utilització de la
sala polivalent de la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà a l'Associació de
Propietaris del Parc Natural dels Ports per
celebrar una reunió informativa adreçada
als veïns que tinguen propietats dintre del
Parc Natural dels Ports el dia 19/04/2017.

Resolució Alcaldia núm. 223/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús d'un
canó de projecció al GEPEC – EdC per a la
realització d'uns curs de fotografia de
natura gratuït que realitzaran el
22/04/2017.

Resolució Alcaldia núm. 224/2017

Referent a aprovar la relació, per ordre de
registre d'entrada, dels aspirants admesos
i exclosos en la dita convocatòria:
Llistat provisional d'aspirants admesos:
- 52606919P
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- 47622224B
- 47626173G
Designar com a membres del Tribunal que
ha de jutjar les corresponents proves a:
Presidenta:
Titular: Ma. Teresa Piñol Piñol.
Administrativa i funcionària de carrera.
Suplent: Encanación Lluisà Tafalla.
Administrativa i funcionària de carrera.
Vocal nomenat per l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya:
Titular: Lidia Pino Mauri
Suplent: Albert Raül Esteban Ribas
Vocal nomenat per la Direcció General
d'Administració de Seguretat:
Titular: Encarna Garcia Rosado
Suplent: Lluïsa Bordas Yuste
Tècnic especialitzat:
Titular: Josep M. Martínez Balart
Suplent: Àngel Fernández Alberola
Titular: Carles Lana Rangel
Suplent: Josep Muñoz Castillo
Secretària: Ma. Mercè Curto Baset.
Secretària acctal de l'Ajuntament de
Roquetes.
Suplent: Immaculada Vilaubí Gisbert.
Administrativa i funcionària de carrera.

Resolució Alcaldia núm. 225/2017

Referent a concedir, al senyor Joan Maria
Royo Mulet, agent de la policia local el
permís que va sol·licitar, amb motiu de la
hospitalització de la seva germana i haver-li
de practicar una cessaria.

Resolució Alcaldia núm. 226/2017

Referent a concedir, a la senyora Judith
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Valldepérez Aragonès, en representació
de l'establiment Poteta de Cabra,
autorització per posar una parada al carrer
Major 55-57, el dia 23 d'abril de 2017, amb
motiu de la festa de Sant Jordi, tenint en
compte la no afectació del trànsit.
Resolució Alcaldia núm. 227/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús de les
instal·lacions esportives i del material que
es detalla a continuació al senyor Eduardo
Sànchez Luna en representació de
l'Associació Veterans Roquetenc
amb
motiu de la celebració d'un partit amistós
el diumenge 23/04/2017:
- 7 tableros
- 14 cavallets
- 40 cadires

Resolució Alcaldia núm. 228/2017

Referent a concedir, BCNDATA, còpia de
l'atestat emès per la Policia Local en data
20/03/2017, sent el vehicle implicat
matrícula 4256GGN. Aquestes dades seran
destinades exclusivament per a la finalitat
per a la qual han estat sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 229/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, atès
el que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 25
d'abril de 2017,a les 18:00 hores .

Resolució Alcaldia núm. 229/2017 Bis

Referent a nomenar a la funcionaria de
carrera, la senyora Maria Teresa Piñol Piñol,
secretaria acctal. el dia 25 d'abril de 2017.

Resolució Alcaldia núm. 230/2017

Referent a aprovar el conveni de
col·laboració amb la Fundació Privada
Gentis per a la formació pràctica en
centres de treball en el període que
comprés des del 26 d'abril al 30 de juny de
2017 en horari de 8:00 a 14:00 hores
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dimecres, dijous i divendres.
Resolució Alcaldia núm. 231/2017

Referent a donar de baixa la relació
contractual que té el senyor Ferran
Subirats Navarro amb l'Ajuntament de
Roquetes, amb codi 401, per obra o serveis
determinat, en data 4 de maig de 2017,
d'acord amb la resolució 198/2016.

Resolució Alcaldia núm. 232/2017

Referent a aprovar l’expedient de
modificació de crèdit número 05/2017 per
transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal.

Resolució Alcaldia núm. 233/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes
d'abril de 2017, per un import total de
175.935,27
€,
d'acord
amb
la
documentació que consta en l'expedient
administratiu instruït per a la seva
aprovació, i es va reconèixer a cadascú dels
treballadors que consten en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d'ells s'indiquen.

Resolució Alcaldia núm. 234/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 235/2017

Referent a donar de baixa la relació
contractual que té el senyor Ferran
Subirats Navarro amb l'Ajuntament de
Roquetes, amb codi 401, per obra o serveis
determinat, en data 4 de maig de 2017,
d'acord amb la resolució 198/2016.
Declarar la màxima urgència per contractar
al senyor Ferran Subirats Navarro, com a
peó de la brigada d'obres.
Contractar, al senyor Ferran Subirats
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Navarro, peó d'obres, en data 5 de maig de
2017, amb caràcter temporal, contracte
d'interinitat, aquesta plaça figura en la
relació de llocs de treball com a núm. 11,
grup AP, nivell 12.
Resolució Alcaldia núm. 236/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes
d'abril de 2017, d'acord amb la
documentació que consta en l’expedient
administratiu instruït per a la seva
aprovació, i reconèixer a cadascú dels
treballadors que consten en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d’ells s’indiquen.

Resolució Alcaldia núm. 237/2017

Referent a aprovar les gratificacions per
assistència als òrgans col·legiats dels
membres de la corporació corresponents
al mes d'abril de 2017 que ascendeixen a
l'import total de 10.075 euros, segons
consta en l’expedient administratiu
instruït per a la seva aprovació.

Resolució Alcaldia núm. 238/2017

Referent a iniciar l’expedient número
05/2017 de modificació de crèdits
mitjançant transferència de crèdit entre
aplicacions pressupostàries del pressupost
municipal vigent.

Resolució Alcaldia núm. 239/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació corresponent a les
indemnitzacions per als grups polítics
municipals del mes d'abril, per un import
total de 650 €.

Resolució Alcaldia núm. 240/2017

Referent a aprovar l’expedient de
modificació de crèdit número 04/2017
mitjançant la generació de crèdit, finançat
amb nou ingrés no tributari del pressupost
municipal originat per l'atorgament de la
subvenció de la Diputació de Tarragona
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per import de 59.256€ per la contractació
del Programa específic d'obres per a la
millora de xarxes bàsiques municipals i del
programa
de
modernització
d'equipaments informàtics per a garantir
l'administració electrònica (PEIX).
Resolució Alcaldia núm. 241/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a
l'aplicació pressupostaria 3.3321.2269900
Activitats culturals biblioteca, per un
import de 140€, per atendre el pagament
de les despeses per a una xocolatada
programada dins les activitats de
l'aniversari de la Biblioteca de Roquetes
Mercè Lleixà.

Resolució Alcaldia núm. 242/2017

Referent a sol·licitar, amb els requisits
establerts en les bases reguladores per a
l'atorgament de la subvenció publicades
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en data 27 / de març / 2017, les
actuacions següents: III Vetlada de
versadors.

Resolució Alcaldia núm. 243/2017

Referent a sol·licitar, amb els requisits
establerts en les bases reguladores per a
l'atorgament de la subvenció publicades
en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya en data 27 / de març / 2017, les
actuacions
següents:
Exposició
Lo
Canalero.

Resolució Alcaldia núm. 244/2017

Referent a actualitzar els números de
decret del llibre electrònic de GESTIONA.

Resolució Alcaldia núm. 245/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 246/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
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un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 247/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
una empresa per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 248/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 249/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
una empresa per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 250/2017

Referent a aprovar la següent llista
definitiva d'admesos/es i exclosos/es del
procés selectiu, mitjançant el sistema de
concurs oposició, promoció interna d'una
plaça de caporal de la policia local de
Roquetes, indicant, en el cas dels
admesos/es, els que resten exempts de
realitzar la prova de coneixement de
llengua catalana.

Resolució Alcaldia núm. 251/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 252/2017

Referent a concedir, a LOCATEST, còpia de
l'atestat emès per la Policia Local en data
15/02/2017, sent els vehicles implicats
matrícula 8685JRX i 3189CLF. Aquestes
dades seran destinades exclusivament per
a la finalitat per a la qual han estat
sol·licitades.

Ple ordinari núm. 6/2017

37 / 45

Resolució Alcaldia núm. 253/2017

Referent a Iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 254/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article
18.5, de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 255/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un particular, segons
Registre d'Entrada de data 04/05/2017,
per haver infringit l’Ordenança Municipal
de Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 256/2017

Referent a aprovar el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament de
Roquetes i Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas SAU.

Resolució Alcaldia núm. 257/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a
l'aplicació pressupostaria 6.920.22200
Servei Comunicacions, per un import de
400,00 €, per atendre el pagament de les
despeses diàries de correus.

Resolució Alcaldia núm. 258/2017

Referent a iniciar expedient a una
empresa, per haver infringit l’article 86 de
l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 259/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 260/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
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Convivència Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 261/2017

Referent a iniciar l’expedient de
reconeixement extrajudicial de crèdits
número REC 03/2017.

Resolució Alcaldia núm. 262/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 263/2017

Referent a la convocatòria a la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, atès
el que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 9 de
maig de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 264/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 265/2017

Referent a autoritzar la utilització de la
sala polivalent de la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà al senyor Ximo
Garcia Panisello en representació de
l'associació BTT de Roquetes per fer una
reunió el dia 17/05/2017 a les 20h.

Resolució Alcaldia núm. 266/2017

Referent a declarar sector prioritari la
neteja d'edificis i instal·lacions municipals.
Segon. Declarar la màxima urgència per
ampliar la relació laboral que té la senyora
Salomé
Aznar
Lluís,
amb
aquest
Ajuntament. Per motius extraordinaris
d'acumulació tasques neteja edificis
municipals. Ampliar el contracte de la
senyora Salomé Aznar Lluís, per motius
extraordinaris d'acumulació de tasques de
neteja edificis municipals, en un límit de
tres mesos des del dia 15/05/2017 fins al
15/08/2017 com a netejadora dels edificis
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municipals.
Resolució Alcaldia núm. 267/2017

Referent a concedir al senyor Ivan Garcia
Maigi,
personal
laboral
d'aquest
Ajuntament, el permís que li correspon per
naixement 5 dies laborables consecutius
dins els deu dies següents a la data de
naixement.
Concedir al senyor Ivan Garcia Maigi,
personal laboral d'aquest Ajuntament, el
permís de paternitat de quatre setmanes
consecutives.

Resolució Alcaldia núm. 268/2017

Referent a sancionar a un particular, amb
una multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 47 b) A, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 269/2017

Referent a sancionar a un particular, amb
una multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 47 b) A, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 270/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació del tiquet de
recàrrega de la targeta del bus, de data 17
de maig de 2017, per un import de 10,00 €,
de HIFE SA,

Resolució Alcaldia núm. 271/2017

Referent a sancionar a un particular amb
una multa per import de 30,00 € com a
responsable de la infracció administrativa
tipificada als articles 47 b) A, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 272/2017

Referent a sancionar a una empresa amb
una multa de 30,00 €, com a responsable
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de la infracció administrativa greu
tipificada als articles 47b)A, 89 i 93 de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.
Resolució Alcaldia núm. 273/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa
i reconèixer l'obligació de tiquets de
correus.

Resolució Alcaldia núm. 274/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, atès
el que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 16 de
maig de 2017,a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 275/2017

Referent a nomenar a la funcionaria de
carrera, la senyora Maria Teresa Piñol
Piñol, secretaria acctal. els dies 16,17 i 18
de maig 2017.

Resolució Alcaldia núm. 276/2017

Referent a concedir, a BCNDATA còpia de
l'atestat emès per la Policia Local en data
23/04/2017, sent els vehicles implicats
matrícula 6053GNN i 9248HNM.Aquestes
dades seran destinades exclusivament per
a la finalitat per a la qual han estat
sol·licitades.

Resolució Alcaldia núm. 277/2017

Referent a donar-se per assabentat de
l'activitat extraordinària del Bar-restaurant
" Lo Moli", durà a terme en el seu
establiment situat al carrer Isaac Peral, 3,
consistent en una actuació musical el dia
20 de maig de 2017 de les 18 hores fins a
les 23,00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 278/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.
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Resolució Alcaldia núm. 279/2017

Referent a un certificat urbanístic al carrer
de Heura, 148.

Resolució Alcaldia núm. 280/2017

Referent a autoritzar la col·locació de dues
senyals de prohibit estacionar amb motiu
de l'arranjament de la terrassa els dies 20 i
21 de maig.

Resolució Alcaldia núm. 281/2017

Referent a autoritzar a la productora Insitu
& Locations Services SL amb el NIF
B62818604 la realització del rodatge d'un
espot publicitari, per la marca de cotxes
Nissan. Model Xtrail, a la carretera d'accés
als Ports, i al cim de Caro, dins del terme
de Roquetes, el proper 8 o 9 de juny de
2017 entre les 6:00 i les 22,00 h , salvant el
dret de propietat i sense perjudici de
tercers.

Resolució Alcaldia núm. 282/2017

Referent a sol·licitar el nomenament
accidental, de la funcionaria de carrera
d'aquest Ajuntament, per ocupar, com a
titular la plaça d'interventora d'aquest
Ajuntament, a la senyora Ma Mercè Curto
Baset, amb caràcter retroactiu, a la data en
què es va produir el comunicat de baixa és
a dir el dia 12 de maig de 2017, fins la
incorporació de un/a funcionari/a del lloc
de treball reservat a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional.

Resolució Alcaldia núm. 283/2017

Referent a nomenar a la funcionaria de
carrera, la senyora Maria Teresa Piñol
Piñol, secretaria acctal. els dies 23 i 24 de
maig 2017.

Resolució Alcaldia núm. 284/2017

Referent a autoritzar la utilització de la
sala polivalent de la Biblioteca de
Roquetes Mercè Lleixà al senyor Ximo
Garcia Panisello en representació de
l'associació BTT de Roquetes per fer una
reunió el dia 22/05/2017 a les 20h.
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Resolució Alcaldia núm. 285/2017

Referent a acceptar les al·legacions
presentades per un particular segons
Registre d'Entrada de data 02/05/2017,
amb número 2316, per infracció de
l'ordenança municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 286/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
una particular, per haver infringit l’article
47 b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 287/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de
Convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 288/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
un particular, per haver infringit l’article 15
de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 289/2017

Referent a informar que les proves de
selecció tindran lloc el dia 31/05/2017 a les
9:00h, amb la primera prova, d'acord amb
les bases, consistent en una prova
psicotècnica, i tindrà lloc al saló de Plens
de l'Ajuntament de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 290/2017

Referent a sancionar a una empresa amb
una multa de 30,00 €, com a responsable
de la infracció administrativa tipificada als
articles 47 b) A, 89 i 93 de l'ordenança
municipal de Convivència Ciutadana.

7.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència número 5/2017 ( del número 14/2017al número
16/2017)
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Resolució Presidència núm. 14/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes març de 2017
que ascendeix a 5.441,65€ segons consta
en l’expedient administratiu instruït per a
la seva aprovació, i reconèixer a cadascú
dels treballadors que consten en ella el
dret a percebre les quantitats que per a
cadascú d’ells s’indiquen.

Resolució Presidència núm. 15/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes d'abril de
2017 que ascendeix a l'import total de
4.977,26 €, segons consta en l’expedient
administratiu instruït per a la seva
aprovació, i reconèixer a cadascú dels
treballadors que consten en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d’ells s’indiquen.

Resolució Presidència núm. 16/2017

Referent a autoritzar i disposar les
despeses i reconèixer les obligacions per
un import total de 824,40€, corresponents
a factures incloses en la relació número
04/2017.

8. Mocions de control
El senyor Alcalde diu que no té constància de què, cap dels grups municipals hagi
presentat cap moció de control i a la vegada pregunta als diferents portaveus si en
volen sotmetre a la consideració del Ple alguna moció, en aquest moment de la sessió.
Els portaveus dels grups municipals responen que no en presenten cap.
9. Precs i preguntes
I no havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió de la qual jo,
com a Secretària acctal. estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde,
Francesc A. Gas Ferré
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