EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA: 22 DE DESEMBRE DE 2015
NÚM. 17/2015

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors
S’aproven per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
- núm. 14/2015, de data 27 d'octubre de 2015
- núm. 15/2015, de data 24 de novembre de 2015
2.1. Aprovar, si procedeix, Pressupost General per a l'exercici 2016
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PxC, l'abstenció del PP i el
vot en contra del PSC i d'EiPR-E.
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2016, el qual, resumit per capítols dels
pressupostos que l’integren, es a dir, del pressupost municipal i de l’organisme autònom
Roquetes Comunicació, és el que consta en la documentació.
DESPESES
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

1
DESPESES DE PERSONAL
2
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS
3
DESPESES FINANCERES
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
FONS CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS (I)
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL (II)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (I+II)
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (III)
TOTAL ESTAT DE DESPESES (I+II+III)
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OOAA ROQUETES
COMUNICACIÓ
2.499.398,88 €
72.864,22 €
2.023.795,71 €
26.101,72 €
105.110,64 €
200,00 €
326.725,44 €
27.000,00 €
4.982.030,67 €
99.165,94 €
258.893,36 €
1.700,00 €
0,00 €
258.893,36 €
1.700,00 €
5.240.924,03 €
100.865,94 €
3.000,00 €
774.769,87 €
777.769,87 €
6.018.693,90 €
100.865,94 €

AJUNTAMENT

AJUSTOS

99.365,94 €
99.365,94 €

99.365,94 €

99.365,94 €

PRESSUPOST
GENERAL CONSOLIDAT
2.572.263,10 €
2.049.897,43 €
105.310,64 €
227.359,50 €
27.000,00 €
4.981.830,67 €
260.593,36 €
0,00 €
260.593,36 €
5.242.424,03 €
3.000,00 €
774.769,87 €
777.769,87 €
6.020.193,90 €
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INGRESSOS
CAPÍTOL

DENOMINACIÓ

1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIDIRECTES
3
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
4
TRANFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS (I)
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL (II)
TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (I+II)
8
ACTIUS FINANCERS
9
PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES (III)
TOTAL ESTAT DE DESPESES (I+II+III)

AJUNTAMENT
2.747.000,00 €
75.000,00 €
1.044.830,00 €
2.091.829,90 €
38.000,00 €
5.996.659,90 €
0,00 €
19.034,00 €
19.034,00 €
6.015.693,90 €
3.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
6.018.693,90 €

OOAA ROQUETES
COMUNICACIÓ

AJUSTOS

1.500,00 €
99.365,94 €
0,00 €
100.865,94 €

99.365,94 €

100.865,94 €

99.365,94 €

100.865,94 €

99.365,94 €

99.365,94 €

PRESSUPOST
GENERAL CONSOLIDAT
2.747.000,00 €
75.000,00 €
1.046.330,00 €
2.091.829,90 €
38.000,00 €
5.998.159,90 €
0,00 €
19.034,00 €
19.034,00 €
6.017.193,90 €
3.000,00 €
0,00 €
3.000,00 €
6.020.193,90 €

2. Aprovar la plantilla de personal.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’anuncis de l'Ajuntament i a l'e-tauler durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, moció d'adhesió al Manifest de la Plataforma Mai Més ni
terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni retallada de llibertats. Per la pau, la justícia
social i els drets humans aquí i arreu i, suport a la Manifestació "Mai Més"
presentada pel grup municipal d'EiPR-E.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i EiPR-E i l'abstenció del
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PP i PxC.
1. Adherir l’Ajuntament de Roquetes al manifest “Ni terrorisme, ni guerra, ni feixisme, ni
retallada de llibertats. Per la pau, la justícia social i els drets humans aquí i arreu”
2. Manifestar el rebuig al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada de llibertats.
3. Manifestar el compromís per la pau, la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia
global i la laïcitat.
4. Informar la població sobre el contingut i acords de la moció.
5. Instar la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió Europea a tenir en
compte l’opinió dels municipis en les respostes polítiques internacionals.
6. Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, Federació Espanyola de
Municipis i Províncies, Federació Catalana de Municipis i Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
4. Obres Públiques, Serveis i Béns
4.1. Aprovar, si procedeix, prorrogar l'adhesió a l'acord marc de subministrament de
gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local a l'empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2014.03)
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer.-L'Ajuntament de Roquetes prorroga l'adhesió a l’Acord marc de subministrament
de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), peu un
termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2016 fins el 31 de desembre de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci Català pel desenvolupament Local i
comunicar-ho als departaments d'Intervenció, Serveis i Contractació.
5. Qualitat de Vida
5.1. Aprovar, si procedeix, Pla Local de Política de Dones. Roquetes 2015-2019
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Local de Política de Dones de Roquetes 2015-2019.
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Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient per un termini de trenta dies, a
efectes de la presentació d'al·legacions i suggeriments. En cas que no se’n presentin
s’entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Publicar l'anunci d'informació pública corresponent, al Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de
l'Ajuntament.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Institut Català de la Dona, als efectes de llur
coneixement.
5.2 Aprovar, si procedeix, moció de suport i compromís actiu de l'Ajuntament de
Roquetes amb la Banca Ètica a Catalunya, que presenta el grup municipal d'EiPR-E
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i EiPR-E, l'abstenció del
PP i el vot en contra del PxC.
1. L’Ajuntament de Roquetes promourà de manera activa la banca ètica a
Catalunya.
2. Establir contacte des de l’aprovació d’aquesta moció amb les diferents
entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya i conèixer les
possi bili tas de col·laboració amb elles.
3. Fer difusió d’aquesta iniciativa al municipi, als municipis de la demarcació de
les Terres de l'Ebre, tot promocionant i divulgant els valors que es
desprenen i impulsen la banca ètica i social.
4. Comunicar aquests acords al departament d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, a l'Institut Català de Finances, a tots els grups amb
representació al Parlament a resultes de la convocatòria electoral del 27 de
setembre de 2015, a les entitats fifi nanceres esmentades, al col·lectiu
FETS (Finançament Ètic i Solidari), a la Federació de Municipis de
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis
per la Independència i al Consell Comarcal del Baix Ebre.
6. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 41/2015, de data 17 de novembre de 2015
- Núm. 42/2015, de data 24 de novembre de 2015
- Núm. 43/2015, de data 1 de desembre de 2015
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
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- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 9/2015 (del número 505/2015 a 513/2015)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 10/2015 (del número 28/2015 a 33/2015)
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