EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 29 DE SETEMBRE DE 2015
NÚM: 13/2015
ORDRE DEL DIA
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
- Núm. 11/2015, de data 28 de juliol de 2015
- Núm. 12/2015, de data 31 d'agost de 2015

1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
S’aproven per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
- Núm. 11/2015, de data 28 de juliol de 2015
- Núm. 12/2015, de data 31 d'agost de 2015
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, moció que presenten ERC- AM, CiU, PSC, PP, EiPr-E i PxC
de suport a l'acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la
mediterrània.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer. Instar el Govern espanyol a:






Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin
a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els
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drets de totes les persones.
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:







Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual
i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran
de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85%
de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de
totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i
el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificatives i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d'una vuitantena d'ajuntaments, aquestes són:
- Assistències en les rutes de fugida
- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l'acollida
- Acollida a Catalunya
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d'emergència
actual, a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal
de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de
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l'Estat Espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la
Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat Espanyol.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, modificació de la representació de l’Ajuntament de
Roquetes davant el Consorci per a la Gestió de Residus de la Comarca del Baix Ebre
(REBÉ).
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer.- Modificar la representació de l'Ajuntament de Roquetes davant el Consorci per
a la Gestió de Residus de la Comarca del Baix Ebre deixant sense efecte el nomenament
del Sr. Francesc A. Gas Ferré i nomenar com a representant a la Sra. Ma. Teresa Moreso
Gisbert.
Segon.- Trametre aquest acord al Consorci per a la Gestió de Residus de la comarca del
Baix Ebre als efectes corresponents.
Tercer.- Trametre aquest acord al departament de secretaria d'aquest ajuntament als
efectes corresponents.
3.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenta el Partit dels Socialistes de
Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes per a demanar la constitució d'una taula de
partits i agents socials que impulsi de manera immediata el desenvolupament i
implantació del pla estratègic de les Terres de l'Ebre.
S'aprova amb el vot a favor del PSC i d'EiPR-E, i PP i l'abstenció d'ERC, CiU i PxC, i
l'abstenció d'ERC, CiU i PxC.
Primer. demanar al Govern de la Generalitat la constitució de manera immediata d'una
Taula de partits, formada per un representant polític de cadascun dels partits amb
representació parlamentària i que compti amb la presència i participació de la Delegació
del Govern a les Terres de l'Ebre, de l'IDECE, del Consell Econòmic i Social, del
Departament de Territori i Sostenibilitat, del Departament d'Empresa i Ocupació, dels
sindicats majoritaris a les Terres de l'Ebre, i de les organitzacions empresarials.
Aquesta taula no ha de ser un organisme buit de contingut, i ha d'estudiar,
desenvolupar, millorar i implementar les mesures que es considerin adients per impulsar
de forma efectiva la redacció i implantació del Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre, en
base al document ja redactat, establint les estratègies, els programes i els projectes a
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impulsar inicialment, i els sistemes de seguiment i d'avaluació que mesurin el grau
d'adequació i de realització dels projectes.
Segon. Que es comuniqui l'acord per mitjans telemàtics als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, a la Delegació del Govern a les Terres de l'Ebre, al Consell Econòmic i Social,
als sindicats i a les organitzacions empresarials.
4. Urbanisme, Contractes i Medi Ambient
4.1. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU, de la
desafectació de l'edifici del Mercat Municipal de l'afectació de vialitat i
incorporació de mercat municipal a l'ús d'abastament definit a l'article 64 de les
Normes Urbanístiques del PGOU.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
consistent en la desafectació de l'edifici del Mercat Municipal de l'afectació de vialitat i
incorporació de mercat municipal a l'ús d'abastament definit a l'art. 64 de les normes
urbanístiques de PGOU en els termes que s’assenyala en la memòria adjunta a la present
proposta.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública, durant el termini d’un mes,
mitjançant anuncis que es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
major circulació a la província i al tauler d’edictes de la Corporació. Dins el termini
d’exposició pública, els interessats poden examinar l’expedient i presentar les
reclamacions que creguin oportunes.
En cas que no es presentin al·legacions o reclamacions, l'acord esdevindrà aprovat
provisionalment sense necessitat de nou acord, trametent-se a la Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l’Ebre per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Concedir audiència als ajuntaments de l’àmbit territorial dels quals confini
amb el de Roquetes.
QUART.- Sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui.
CINQUE.- Suspendre l'atorgament de llicències i tramitacions, en els termes previstos a
l'article 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010.
SISÈ.- Facultar el senyor alcalde per signar el documents necessaris per compliment dels
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acords anteriors.
5. Hisenda
5.1. Aprovar, si procedeix, Compte General corresponent a l'exercici 2014
S'aprovar per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC-AM, CiU i l'abstenció del PSC,
PP, EiPR-E i PxC.
Primer.- Aprovar el Compte General corresponent a l’exercici 2014, el qual conté el
compte de l’Ajuntament de Roquetes i el compte de l'organisme autònom Roquetes
Comunicació.
Segon.- Trametre el Compte General aprovat i tota la documentació que l’integra a la
fiscalització de la Sindicatura de Comptes, tal i com estableix l’article 212.3 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals que va aprovar el Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març.
5.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon
trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades
a l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es dóna compte al Ple de la informació relativa a l'execució pressupostària del segon
trimestre de 2015, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a
l'Ordre HAP/2105/2012, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
5.3. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre de 2015.
Es dóna compte al Ple de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre de 2015.
5.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al segon trimestre de
2015.
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Es dóna compte al Ple 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 segon trimestre de
2015.
5.5. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre de 2015.
Es dóna compte al Ple del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre de 2015.
6. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 26/2015, de data 14 de juliol de 2015
- Núm. 27/2015, de data 28 de juliol de 2015
- Núm. 28/2015, de data 11 d'agost de 2015
- Núm. 29/2015, de data 25 d'agost de 2015
- Núm. 30/2015, de data 1 de setembre de 2015
- Núm. 31/2015, de data 8 de setembre de 2015
- Núm. 32/2015, de data 15 de setembre de 2015
6.2 Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 6/2015 (del número 277/2015 al núm.
437/2015)
6.3 Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 7/2015 (del número 18/2015 al núm.
20/2015).
7. Mocions de Control
8. Precs i preguntes
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