EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 26 DE JULIOL DE2016
NÙM. 8/2016

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar si procedeix, esborrany acta anterior
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia de l'esborrany de l'
acta núm. 4/2016, de data 25 d'abril de 2016, 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. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per al desenvolupament del Programa de
suport al manteniment de les activitats dels Centres Oberts durant el període de
vacances escolars d'estiu i de programació a actuacions que garanteixin la
cobertura de necessitats bàsiques dels infants i adolescents.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
Primer. Aprovar el conveni a signar entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l'Ajuntament de Roquetes, per tal de col·laborar mútuament en el desenvolupament del
Programa de suport al manteniment de les activitats dels centres oberts durant el
període de vacances escolars d'estiu i promoció d'actuacions que garanteixin la
cobertura de necessitat bàsiques dels infants i adolescents atesos. Que s'adjunta com
annex (1).
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 al Consell Comarcal del Baix Ebre i comunicar-ho al Centre
Obert "Xirinxina", al departament d'intervenció i al departament de qualitat de vida, als
efectes oportuns.
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3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, fixar les dues festes locals de Roquetes per a l'any 2017.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
PRIMER.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya les festes locals de Roquetes per a l’any 2017, els dies
següents:
Dijous, dia 13 d’abril de 2017.
Dilluns, dia 3 de juliol de 2017.
SEGON.- TRAMETRE aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, als efectes
corresponents.
TERCER.- TRAMETRE còpia d’aquest acord als centres i organismes oficials del municipi,
als centres d’ensenyament, a les empreses, al Comerç Agrupat de Roquetes i a l'EMD de
Jesús.
3.2. Aprovar, si procedeix, la modificació de la plantilla orgànica, i del lloc de treball
i sol·licitud de creació i classificació de la tresoreria de l'Ajuntament de Roquetes.
S'aprova per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PP i l'abstenció del PSC,
EiPR-E i PxC.
Primer. Modificar la plantilla orgànica, i crear el lloc de tresoreria: Com a Funcionari/a
d'habilitació estatal Grup A1; Places 1; Vacants 1; CD 20; jornada completa.
Segon. Modificar la RLT i crear el lloc de treball de tresoreria (Vacant), dotació 1 Nivell
CD 20, CE: 12.978,82: Forma de provisió HN; Titulació acadèmica: Llicenciat/da.
Tercer. Publicar aquest acord al BOPT perquè en el termini de 15 dies, es puguin
presentar al·legacions, transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions
aquest acord esdevindrà definitiu, i es farà la seva publicació definitiva.
Quart. Sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local, la creació i classificació de
lloc de treball de la tresoreria, reservat als funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, d'acord amb la modificació de la plantilla orgànica i de la
RLT, que figura en aquest acord.
Cinquè. Trametre aquest acord a la Direcció General d'Administració Local, als efectes
oportuns.
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3.3. Aprovar, si procedeix, moció per demanar la dimissió del Ministre d'Interior en
funcions, Jorge Fernández Díaz i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya,
Daniel de Alfonso, que presenta el grup municipal del PSC i EIPRE-E a l'Ajuntament
de Roquetes
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i EiPR-E, l'abstenció de
PxC i el vot en contra del PP.
1. La dimissió immediata del ministre d’Interior en funcions Jorge Fernández Diaz i del
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso.
2. La inhabilitació per a poder ocupar qualsevol tipus de càrrec públic del Sr. Jorge
Fernández Díaz i del Sr. Daniel De Alfonso.
3. Traslladar els acords al Govern de la Generalitat, als grups representats als Grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat, als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a les Entitats Municipalistes, al Ministeri d’Interior i a l’Oficina
Antifrau de Catalunya.
3.4. Aprovar, si procedeix, moció per un nou país lliure de corrupció d'Estat, que
presenten els grups municipals d'ERC i CiU a l'Ajuntament de Roquetes.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, i EiPR-E, l'abstenció del
PSC, i el vot en contra del PP i PxC.
Primer. L’Ajuntament de Roquetes exigeix la dimissió, tant del Ministre de l’Interior en
funcions, el Sr. Jorge Fernàndez Díaz, com del Director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, Sr. Daniel de Alfonso Laso, ja que haurien pogut fer un ús indegut del seu
càrrec a l’intentar perseguir i reprimir ideològicament a polítics independentistes.
Segon. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Roquetes a les accions que tant el
Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin portar a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
Tercer. Donar suport en aquelles manifestacions de la societat civil que defensin un nou
país lliure de corrupció d’Estat.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
3.5. Aprovar, si procedeix, moció per l'alliberament immediat dels peatges de
l'autovia AP-7 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, que presenten els grups
municipals d'ERC , CiU i EIPR-E a l'Ajuntament de Roquetes.
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S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
1. Instar al Ministeri de Foment que de manera immediata ofereixi la gratuïtat dels
peatges per tots aquells vehicles que tinguin entrada i/o sortida durant el mateix
trajecte de viatge per qualsevol dels peatges ubicats entre AP-7 i l’Hospitalet de l’Infant.
2. Traslladar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya, del Congrés de
Diputats i Senat, i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.
4. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació
4.1. Aprovar, si procedeix, ratificar la Resolució de Presidència número 24/2016,
referent al conveni de cooperació educativa entre l'Ajuntament de Roquetes i la
Fundació Universitat Pompeu Fabra.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
Primer.- Ratificar la Resolució de Presidència número 24/2016, referent al conveni de
cooperació educativa entre l'Ajuntament de Roquetes i la Fundació Universitat Pompeu
Fabra.
Segon.- Facultar el president de Roquetes Comunicació perquè signi quants documents
siguin precisos per a l'execució d'aquesta resolució.
Tercer.- Notificar aquesta Resolució de Presidència de la Fundació Universitat Pompeu
Fabra.
5. Urbanisme
5.1. Aprovar inicialment, si procedeix, la modificació puntual del PGOU referent a la
modificació de l'article 246.1 del PGOU, en quant a la restauració d'activitats
extractives.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, PP i PxC i l'abstenció d'EiPR-E.
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
referit a la modificació de l'art. 246.1 en quan a la restauració de les activitats
extractives. El PGOU estableix un percentatge del 30% pels talussos necessaris per la
restauració . Que mitjançant la modificació que es redacta es proposa canviar a un
percentatge del 50% 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
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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 l’àmbit territorial dels quals confini amb el
de Roquetes.
QUART.- Sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui.
CINQUÈ.- 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
acords anteriors.
5.2. Aprovar inicialment , si procedeix, la modificació puntual del PGOU referent a la
creació de nova clau 4e.1 i regulació d'altres aspectes normatius de la clau E.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC, PP i PxC i l'abstenció d'EiPR-E.
PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana
referit a la creació d'una nova clau 4e.1 per tal de permetre usos en la franja de
separació i vialitat de 10 metres, sense increment de l'edificabilitat del PGOU. Regulació
d'altres aspectes normatius de la clau 4e que consisteixen en la modificació de la
parcel.la mínima i l'admissió de divisió horitzontal de les naus. 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 l’àmbit territorial dels quals confini amb el
de Roquetes.
QUART.- Sol·licitar informes als departaments sectorials que correspongui.
Ple ordinari 8/2016

5/9

CINQUÈ.- 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
acords anteriors.
6. Dinamització econòmica, llicències d'activitat i esports
6.1. Aprovar, si procedeix, ratificar l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts
del Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, i l'abstenció del PSC, PP, EiPR-E i PxC.
Primer. Ratificar l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per al
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià aprovada per l’Assemblea General d’aquest
Consorci en la sessió de data 17 de juny de 2016 i que preveu:
Article 8 Assemblea General
Nou paràgraf:
8.6 El sistema de vot al si de l’Assemblea General serà mitjançant el següent sistema de
vot ponderat:
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats.
Article 9 Junta Executiva
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci i la seva
actuació se sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un
nombre de 17 entitats membres de l’Assemblea General.
a) 8 entitats locals, que seran :



els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià.
6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant
proposta de la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de l’Assemblea
General, tenint en compte la representació i proporcionalitat política majoritària
en el conjunt dels ens locals membres del Consorci
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b) 9 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a
acord de l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres:
. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci
. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, terciari,
de serveis i social
El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats,
mitjançant el seu representant designat, per a la seva acceptació expressa.
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar titular
i suplent a efectes de convocatòria i assistència a les sessions.
El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de vot
ponderat:
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent relació
percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats.
Segon. Traslladar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i
Montsià, amb la delegació expressa que procedeixi a la publicació de l'acord inicial. Si no
es produeixen al·legacions l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d'un
nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text per part del Consorci.
7. Hisenda
7.1. 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 2016.
Es dóna compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al segon trimestre 2016.
7.2. 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
2016.
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 segon trimestre 2016.
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7.3 Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre 2016.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al segon trimestre 2016.
8. Aprovació per via d'urgència Moció presentada pel PP, referent a la visita del Sr.
Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya
8.1.Aprovar, si procedeix, per via d'urgència Moció presentada pel PP, referent a la
visita del Sr. Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya
Es sotmet a votació i no s'aprova, amb el vot en contra d'ERC, i CiU, l'abstenció del PSC i
EiPR-E i el vot a favor del PP i PxC.
1.- El Ple de l'Ajuntament de Roquetes lamenta la visita d'Arnaldo Otegui al Parlament
de Catalunya, atès que aquesta visita malmet contra els sentiments de les víctimes
d'ETA, que han estat ofeses pel tractament que ha rebut aquest personatge en la
principal institució catalana, com si fos un polític més del nostre sistema democràtic.
2.- Donar trasllat de la present moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la Mesa del Parlament.
9. Control dels òrgans de govern
9.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 25/2016, de data 21 de juny de 2016
- núm. 26/2016, de data 28 de juny de 2016
- núm. 27/2016, de data 30 de juny de 2016
- núm. 28/2016, de data 12 de juliol de 2016
9.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 5/2016 ( del número 357/2016 al número
400/2016)
9.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació Resolucions de Presidència número 4/2016 (del número 23/2016 al número
24/2016)
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10. Mocions de control
11. Precs i preguntes
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