EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
DATA 25 D'ABRIL DE 2016
NÚM. 4/2016

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior, número 2/2016, de data 23 de
febrer de 2016
2. Qualitat de Vida
2.1.Aprovar, si procedeix, l'adhesió a la Moció que presenta l'ACM, el Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i la FMC, en contra de l'acord entre la Unió
Europea i l'Estat de Turquia
S'aprova per majoria amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PSC i el vot en contra del PP i PxC.
1. Demanar al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord entre la
Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que han arribat
a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al respecte dels
drets humans i el Dret Internacional.
2. Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i segures
en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva responsabilitat
acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i reassentades que li
corresponen.
3. Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.
4. Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya, aprovat
pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de 2014,
dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures
concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat.
5. Manifestar el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i
protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.
6. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que treballin
en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
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7. Definir els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir
les persones sol·licitants d’asil.
8. Treballar en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per garantir la
integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció necessària per
prevenir el racisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.
9. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb
vocació transformadora.
10. Finalment 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, al Govern de l’Estat espanyol i a la Unió
Europea.
2.2. Aprovar, si procedeix, Moció que presenta PSC, per demanar la millora i
arranjament de l'aparcament públic i els seus accessos al l'Hospital Verge de la
Cinta
No s'aprova, amb els vots en contra d'ERC, CiU, i els vots a favor del PSC, PP i PxC.
PRIMER. Demanar a l’Ajuntament de Tortosa, a la Delegació del Govern a les Terres de
l’Ebre, i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que es
procedeixi a la realització de les mesures necessàries per solucionar el
problema d’aparcament i accés a l’Hospital Verge de la Cinta.
SEGON.

Que mentre es busca una solució definitiva i viable per aquest problema es
realitzi de forma urgent i immediata la reparació i adequació de l’actual zona
d’aparcament, al fossar del baluard del Carme, així com els seus accessos
tant de vehicles com de vianants, per tal d’evitar accidents i recuperar aquest
indret per al gaudi ciutadà amb l’execució, entre d’altres, dels treballs
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Millora i reparació del ferm de l’aparcament.
Millora i reparació dels accessos rodats a l’aparcament.
Senyalització dels accessos rodats i de les places d’aparcament.
Millora, senyalització i protecció dels accessos per vianants.
Reparació i adequació de les escales d’accés per als vianants des de
l’aparcament fins a l’hospital.
6. Adequació correcta de l’accés a l’aparcament des del carrer de les
Esplanetes, que garanteixi la seguretat dels vianants.
TERCER. Que per tal de millorar la situació actual i evitar aquests problemes s’estudiïn
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altres mesures d’informació i potenciació de l’accés amb la utilització del
transport públic com:
1. Incrementar el servei de transport públic fins a l’Hospital tot l’any i
incloent els caps de setmana.
2. Crear i promocionar un abonament pàrquing - bus que permeti
estacionar als diferents aparcaments de la ciutat i utilitzar el transport
públic per accedir a l’Hospital.
3. Establir la gratuïtat del transport urbà fins a l’Hospital per aquells
usuaris que es desplacin fins a Tortosa amb autobús, encara que
suposi fer un transbordament.
QUART.

Traslladar aquest acord, de manera telemàtica, a l’Ajuntament de Tortosa, a
la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al sindicat CATACCTS/IAC i a les federacions d’associacions de veïns de Tortosa i Amposta.

3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm.
REC 03/2016
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PP i PxC, i l'abstenció del
PSC.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 03/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 7.363,11 €, 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.
El senyor Alcalde dóna la paraula al senyor Llopis.
El senyor Joaquim Llopis del PP diu: ens vam posicionar en abstenció però la votarem a
favor perquè creiem que sempre ho he dit, que els deutes, els pagaments s'han de
pagar, votarem a favor.
3.2. Aprovar, si procedeix, proposta d'expedient núm. 4/2016 de modificació de
crèdit mitjançant crèdit extraordinari
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2016 per crèdit
extraordinari, que cal finançar mitjançant baixa del crèdit d’aplicació pressupostària, del
pressupost municipal vigent.
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SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis de l'Ajuntament, a l'e-tauler i en el
Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm.
En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
4. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
4.1 Aprovar, si procedeix, proposta d'aprovació de la revisió del padró municipal
d'habitants 2015
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2016, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2015.
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016 que és de 8206
habitants, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants
empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
El senyor Alcalde diu: aquesta és la proposta que des de l'Ajuntament de Roquetes fem a
l'Institut Nacional d'Estadística per a que ells ho contrastin amb la xifra que ens van
atorgar al municipi de Roquetes també en data 1 de gener de 2016, que era la quantitat
de 8.166 habitants.
A partir de la contrastació de les dos dades, finalment l'INE esmenarà les errades que
hagi pogut hi hauré per aquesta diferència i determinarà la xifra final d'habitants per al
2016, per tant, ens movem en una forquilla entre 8.206 que diem des de l'Ajuntament de
Roquetes o 8.166 que és la data que inicialment ens va determinar l'INE. Finalment, a
final d'any ja sabrem la data definitiva que constarà de forma oficial.
4.2. Aprovar, si procedeix, proposta del nomenament del jutge/ssa de Pau titular i/o
substitut/a
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER. Nomenar a Sr. Josep Ma Bernat Domenech, amb NIF: 40014211F, jubilat i
domiciliat a la Urbanització Torre d'en Gil, 74 com a Jutge de Pau Titular, i a Sr. Josep Ma
Curto Ferrando, amb NIF: 40013850Z, jubilat i domiciliat al carrer Sant Roc núm. 2 6è,
com a Jutge de Pau substitut.
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SEGON. Donar trasllat d'aquest acord al Degà del Jutjat de Tortosa, i al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei
Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7
de juny, dels Jutges de Pau)».
4.3. Aprovar, si procedeix, moció per destinar a les Terres de l'Ebre els recursos
obtinguts per l'impost sobre les centrals nuclears, que presenta el grup municipal
socialista de l'Ajuntament de Roquetes
No s'aprova, amb els vots en contra d'ERC, CiU, l'abstenció de PxC i el vot a favor del
PSC.
ACORDS:








Demanar al Govern de la Generalitat que destini a les comarques ebrenques com
a mínim el 50% dels recursos obtinguts per l’impost sobre les centrals nuclears.
Segons fons de la mateixa Generalitat aquest impost permetrà recaptar
aproximadament uns 48 milions d’euros anuals.
Impulsar, conjuntament amb els ajuntaments i agents territorials i econòmics, un
pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre. Aquest pla ha d’incloure un
calendari d’inversions i d’actuacions concretes a tal efecte.
Manifestar la solidaritat i el suport d’aquest ajuntament amb als treballadors
d’Ercros i les seves famílies. Acordar també instar a la Generalitat a fer una tasca
de mediació entre l’empresa i la plantilla a fi i efecte de trobar una solució a la
continuïtat laboral dels treballadors.
Traslladar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya així com a tots els grups parlamentaris, a
la Diputació de Tarragona i als Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre i les
Comarques Tarragonines.

4.4. Aprovar, si procedeix, moció del grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes
per a la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració
local
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1) Instar el Congrés dels Diputats que acordi la derogació de forma immediata i urgent
de la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
2) Instar el Congrés dels Diputats a aprovar una Llei de Règim Local que asseguri la
sobirania local i un sistema de finançament que doni estabilitat a les competències
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precises i concretes dels ens locals perquè es puguin desenvolupar amb garanties de
qualitat i transparència les seves polítiques públiques. La nova llei reconeixerà les
competències exclusives que en règim local tinguin les comunitats autònomes que així
ho contemplin els seus estatuts, a les quals els hi correspondrà regular, ampliar,
desenvolupar i desplegar a través d’una arquitectura institucional pròpia.
3) Instar el Congrés dels Diputats a impulsar una nova llei de finances locals que doti de
estabilitat, rigor i recursos les competències assumides pels ajuntaments, de forma
coordinada amb la del finançament autonòmic, definint amb claredat la participació de
les hisendes locals en els tributs de l’Estat (PIE) i en els de les Comunitats Autònomes.
La nova llei reconeixerà les competències exclusives que en règim local tinguin les
comunitats autònomes que així ho contemplin els seus estatuts, a les quals els hi
correspondrà regular, ampliar, desenvolupar i desplegar a través d’una arquitectura
institucional pròpia.
4) Traslladar els presents acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats,
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i entitats municipalistes de
Catalunya.
4.5. Aprovar, si procedeix, moció del grup municipal d'Entesa i Progrés per Roquetes
en commemoració del 85è aniversari de la proclamació de la 2a República
S'aprova amb el vot a favor del PSC i l'abstenció d'ERC, CiU, PxC.
ACORDS:
PRIMER.- Saludar i recordar la 2a República, en el seu 85è aniversari, i el gran llegat que
suposa per a les nostres generacions, per tal de retre homenatge a totes les persones
que van creure i van defensar l’Estat republicà.
SEGON.- Reivindicar la vigència dels valors republicans com la sobirania popular, la
igualtat, la justícia social, el laïcisme o la plurinacionalitat de l’Estat.
TERCER.- Reclamar el dret de la ciutadania a escollir el model d’Estat i en conseqüència
el dret a escollir-ne el cap d’Estat.
QUART.- Donar suport als possibles actes ciutadans o institucionals que s’organitzin al
nostre poble o ciutat amb motiu d’aquest esdeveniment, i donar suport a les iniciatives
ciutadanes, si escau, per dedicar un espai públic en record de la 2a República.
CINQUÈ.- Homenatjar els valors democràtics de la República, ubicant en la façana de
l’Ajuntament i dels equipaments emblemàtics de la ciutat la bandera de la 2a República
tots els 14 d’abril.
SISÈ.- Difondre aquests acords a les entitats de la nostra ciutat i a les associacions
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memorialistes i republicanistes de Catalunya.
4.6. Aprovar, si procedeix, moció per l'aplicació de l'impost sobre la producció
d'energia elèctrica d'origen nuclear, 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 un vot a favor del PSC, i
un vot en contra del PSC, i l'abstenció de PxC.
ACORDS:
1. Que l’impost es destini a projectes que afavoreixin el creixement i les noves iniciatives
emprenedores per a la reactivació econòmica de les zones afectades per les centrals
nuclears.
2. Que una part dels recursos derivats de l’impost prioritzin aquells projectes que
permetin pal·liar els dèficits existents en matèria d’infraestructures, i que fan difícil
reactivar econòmicament i diversificar industrialment les zones afectades.
3. Que el Reglament pel qual s’implementaran els recursos derivats de l’impost sigui
resultat del diàleg entre la Generalitat i els representants municipals i econòmics del
territori .
4. Traslladar aquest acord a tots els grups del Parlament de Catalunya i a la Conselleria
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
4.7. Aprovar, si procedeix, moció referent al procediment de regularització
cadastral de les construccions indispensables pel desenvolupament de l'agricultura,
la ramaderia i la silvicultura, que presenten els grups municipals d'ERC i CiU a
l'Ajuntament de Roquetes
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
ACORDS
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència específica
per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que la disposició
addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda per la Llei
16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre no s’aprovin les normes reglamentàries
de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència
de valors urbans vigent al municipi.
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients reductors
per a corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles resultant
del procediment d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una ponència
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específica per als usos agrícoles.
Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació per als
casos d’errada material en el procediment de regularització, reclamant la devolució de la
taxa.
Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat per a sol·licitar a BASE,
Gestió d'Ingressos, el fraccionament del deute tributari resultant del procediment de
regularització cadastral amb l’objectiu de distribuir en diversos exercicis l’impacte
econòmic de la mesura.
Cinquè. 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, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris amb
representació.
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