EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 24 DE NOVEMBRE DE 2015
NÚM. 16/2015
ORDRE DEL DIA
1. Hisenda.
1.1. Aprovar, si procedeix, de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm.
REC 06/2015.
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor d'ERC, CiU, PxC i PP i l'abstenció del
PSC i EiPR-E.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 06/2015 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per
import de 33.126,16 €.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
1.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer
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.
És dóna compte al Ple de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer
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.
1.3. 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 tercer trimestre
2015.
És 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 tercer trimestre 2015.
1.4. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al tercer trimestre 2015.
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És dóna compte al Ple de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al tercer trimestre 2015.
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana.
2.1. Aprovar, si procedeix, moció a favor de la plataforma "Salvem les ambulàncies".
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER. Que no es retiri cap ambulància a les Terres de l'Ebre, no totalment ni
parcialment i que a més en aquelles unitats que fa 4 anys es van retallar, tornin a donar
els serveis de 24 hores que donaven.
SEGON. Que igual que els ciutadans de les quatre comarques estan col·laborant recollint
signatures, que els representants polítics dels nostres Ajuntaments també donin suport
a la iniciativa, promovent des dels consistoris mesures per salvar les ambulàncies a les
Terres de l'Ebre.
TERCER. Traslladar aquests acords al Gerent de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre,
Sr. Albert Gómez Sorribes, al Delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre,
Sr. Francesc Xavier Pallarés Povill.
2.2. Aprovar, si procedeix, moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya, presentada pels grups municipals d'ERC-AM i CiU a l'Ajuntament de
Roquetes.
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favot d'ERC i CiU i en els vots en contra del
PSC, PP, EiPR-E i PxC.
PRIMER. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Roquetes a la resolució
1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON. Trametre aquest acord a la Presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
2.3. Aprovar, si procedeix, moció del PSC en relació a la proposta de resolució
presentada el passat 27 d'octubre al Parlament de Catalunya per part dels grups
parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP.
No s'aprova amb els vots en contra ERC i CiU, a favor del PSC, EiPR-E i PP i amb
l'abstenció de PxC.
1. El resultat de les eleccions del 27S no atorga un mandat democràtic per a un procés
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unilateral cap a la independència.
2. La victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la independència els
habilita per governar, no per trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que la
majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es van manifestar a les urnes no ho
van fer en favor dels partits que aposten per la independència.
3. L’aprovació de l’esmentada proposta de resolució posa en greu risc la unitat civil del
poble de Catalunya.
4. L’aprovació d’aquesta resolució posa en risc l’autogovern de Catalunya en el marc
constitucional.
5. L’aprovació d’aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en un
carreró sense sortida del qual només se’n pot derivar un conflicte institucional sense
solució.
6. No hi ha solució a l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya que no passi per un
procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques
catalanes i espanyoles.
7. L’impuls d’una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes federalistes que ja
té incorporats i que clarifiqui les relacions entre les competències de l’Administració
general de l’Estat i les de les Comunitats Autònomes i, especialment en el nostre cas, les
de la Generalitat de Catalunya.
8. Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en l’estratègia
de confrontació en el procés unilateral cap a la independència.
9. Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, a la presidenta del Parlament de
Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris amb representació al Parlament, als
presidents de les Diputacions catalanes i a les entitats municipalistes.
3. Cultura, ensenyament i joventut.
3.1. Aprovar, si procedeix, moció en defensa de la rebaixa de l'IVA cultural que
afecta a la creació i producció de proximitat i a l'accés a la cultura en l'àmbit local,
presentada pel grup socialista de l'Ajuntament de Roquetes.
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor del PSC, ERC, CiU, EiPR-E i PxC i en
contra del PP.
Primer.- Instar al Govern d'Espanya a:
a) Rebaixar l'IVA modificant l'article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de
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mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,
procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com
cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i, mantenir el 4% per
al llibre, premsa-revistes, i per a altres àmbits d'especial interès cultural i especialment
aquelles que van directament adreçades al públic infantil-.
b) Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal.
c) Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un
IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb
l'objecte d'assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació
i el consum cultural.
Segon.- Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura,
al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de
Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi.
4. Qualitat de Vida.
4.1. Aprovar l'adhesió, si procedeix, al manifest del 25 de novembre de 2015, Dia
Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment la componen, amb
els vots a favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E, PP i PxC.
Primer.- Aprovar l’adhesió al Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a les quatre diputacions i a l’Institut Català de les Dones per al
seu coneixement i efectes pertinents.
4.2. Aprovar, si procedeix, la moció que presenten els grups municipals d'ERC i CiU,
sobre els atacs del govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa
energètica.
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor d'ERC, CiU, EiPR-E, PSC i PxC, i
l'abstenció del PP.
1.- L'Ajuntament de Roquetes rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat
espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat
de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica.
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2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les
persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica.
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò que
fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el
cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb la
prestació d’aquests serveis.
4.- Traslladar aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per al
seu coneixement i efectes.
4.3. Aprovar, si procedeix, moció que presenta EiPR-E per Roquetes, amb motiu de
la marxa estatal contra les violències masclistes del 7 de novembre de 2015.
No s'aprova, amb els vots en contra d'ERC i CiU, el vot a favor d'EiPR-E i PSC i l'abstenció
del PP i PxC.
 Col·locar el 7 de novembre de 2015 a la façana de l'ajuntament una pancarta
violeta amb el lema ‘Contra les Violències Masclistes’ i promoure la participació
ciutadana en la marxa.
 Fer-ho igualment cada any el 25 de novembre, Dia Internacional contra la
Violència contra les Dones.
 Sostenir tots els dies de l'any, tots els anys, els recursos personals, materials i
polítics per a la igualtat i per a la prevenció i l'atenció jurídica, social i psicològica
a les víctimes de violència masclista, en compliment de l'art. 19 de la Llei
Orgànica 1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal,
autonòmica i local a llarg termini.
 Donar una atenció estable i de qualitat, que inclogui la reparació, l'avaluació i el
seguiment, fet que comporta la gestió pública directa dels serveis per a la
igualtat i contra la violència de gènere.
 Contribuir a la promoció de la igualtat i contra la violència de gènere en tots els
centres i en totes les etapes educatives.
 Treballar per la sensibilització contra el sexisme en l'activitat cultural,
d'organització de festejos, de seguretat i convivència, i totes les actuacions i
serveis de competència municipal.
 Promoure l'eradicació del sexisme, la segregació, l'assetjament i els estereotips
sexuals en totes les nostres actuacions i serveis.
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 Establir programes per a les dones o altres víctimes de la violència masclista més
vulnerables perquè sofreixen situacions de discriminació múltiple, com a
migrants, amb diversitat funcional, en situació de desocupació o dependents, i
eliminar la victimització múltiple en els processos d'atenció.
Enviar aquest acord a la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, perquè en el
seu seguiment i informes al GREVIO per a l'aplicació del Conveni d’Istanbul que
estableix l'article 68 inclogui, conforme als articles 7.3 i 18.2, les actuacions de
l'administració local.
4.4. Aprovar, si procedeix, la moció que presenta EiPR-E per Roquetes i PSC, per a
l'adhesió a la xarxa de municipis per l'economia social i solidària.
S'aprova per majoria absoluta amb els vots a favor d'ERC, CiU, PSC, EiPR-E i PP i en
contra de PxC.
1. Donar suport a la Declaració de Barcelona sorgida de la Trobada Internacional
de Municipalisme i Economia Solidària que va tenir lloc els dies 22 i 23
d'octubre i formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Roquetes a la Xarxa de
Municipis per l’Economia Social i Solidària.
2. Traslladar el present acord al comissionat d’Economia Social i Solidària de
l’Ajuntament de Barcelona, a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
4.5. Aprovar, si procedeix, la moció que presenta el grup municipal PSC, amb motiu
del dia internacional contra la violència de gènere.
No s'aprova amb els vots en contra d'ERC, CiU, PP i PxC, i el vot a favor del PSC i EiPR-E.
Primer.- Instar a la Generalitat a fer una aposta clara per fomentar el pacte d'Estat entre
totes les forces polítiques i que defensi la Tolerància Zero envers la violència contra les
Dones i demanem:
a) Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista
en tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la
dura i llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d'extrema
vulnerabilitat.
b) Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i
enfortint la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles
menors.
c) Impulsar el desplegament i l'aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral
contra la violència de gènere.
d) Desplegar la Llei per a l'eradicació de la violència contra les dones assolint el
compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder
fer front a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer
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efectiu el fons per cobrir els impagaments de pensions.
Segon.- Instar al Govern de l'Estat a adoptar i promoure un Acord Social, Polític i
Institucional contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i lliure de
violència contra les dones, amb els següents punts:
a) Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en
els últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència
social de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les comunitats
Autònomes, com dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc
la partida destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere en els
pressupostos Generals de l'Estat 2016 per desenvolupar la llei de Mesures de
protecció integral contra la violència de gènere, la Llei per a l'eradicació de la
violència contra les dones i la Llei d'Igualtat catalana.
b) Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
c) Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis
socials municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de
la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral
contra la Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
d) Engegar, en els Jutjats especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament
Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de
violència de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu
recorregut judicial des del moment en el qual posen la denúncia fins al final del
procés.
e) Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones
que han retirat la denúncia per violència de gènere.
f) Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere.
g) Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiusexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
h) Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes
de violència de gènere.
i) Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional
especialitzat, com a advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en
els jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificat, prèviament a
ocupar el seu lloc, formació específica en la matèria impartida per una institució
acreditada.
j) Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei
de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de
violència contra la dona, tal com exigeix la Recomanació General núm. 19 de la
CEDAW i el Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la
Violència contra la Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul), que l'Estat
espanyol ha ratificat.
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Pacte d'Estat i Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense drets
no tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els drets
de les dones! Fets, no paraules!
Tercer.- Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de
l'Estat, als efectes oportuns.
5. Urbanisme.
5.1. Aprovar, si procedeix, declaració especial interès i utilitat pública de les obres
d'arranjament del Mirador del Pic de Caro i aparcaments.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen,
Primer.- Declarar les obres d'Arranjament del Mirador del Pic de Caro i accés pàrquing 2Mirador, expedient de llicència d'obres núm. 132/2015, com a obres de màxim especial
interès i utilitat per al municipi de Roquetes per concórrer circumstàncies culturals, als
efectes de la posterior aplicació de la bonificació del 95% de l'ICIO i la bonificació del
95% de la TAXA prevista a l'ordenança fiscal relacionada a la part expositiva.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-ho als departaments
d'Intervenció i tresoreria.
6. CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN.
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 37/2015, de data 21 d'octubre de 2015.
- Núm. 38/2015, de data 27 d'octubre de 2015.
- Núm. 39/2015, de data 3 de novembre de 2015.
- Núm. 40/2015, de data 10 de novembre de 2015.
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació de Resolucions d'Alcaldia núm. 8/2015 (del número 474/2015 a 504/2015)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació de Resolucions de Presidència núm. 9/2015 (del número 24/2015 a 27/2015)
7. Mocions de Control.
8. Precs i preguntes.
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