EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 28 DE JUNY DE 2016
NÚM. 7/2016

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar si procedeix, esborrany acta anterior, número 3/2016, de data 22 de
març de 2016
2. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, pròrroga del conveni col·lectiu entre l'Ajuntament de
Roquetes i el Personal Laboral
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
Primer.- Prorrogar pel termini de dos anys el conveni col·lectiu entre l'Ajuntament de
Roquetes i el personal laboral, sempre que el contingut d'aquest conveni no contradigui
la normativa de la Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'exercici vigent 2016 i 2017, en
matèria de personal al servei dels ens locals (codi de conveni núm. 43001462011996), si
no és denunciat per cap de les parts, tres mesos abans d'acabar l'exercici.
Segon.- Publicar aquesta prorrogar al BOPT i al DOGC.
Tercer.- Comunicar aquest acord als membres de la comissió paritària, als efectes
oportuns.
2.2. Aprovar, si procedeix, moció que presenta Entesa i Progrés per Roquetes per a
declarar el municipi de Roquetes com a ciutat promotora de la renda garantida
ciutadana.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PSC i l'abstenció del PP i
PxC.
1. Declarar el municipi de Roquetes poble/ciutat promotora de la Renda Garantida
Ciutadana.
2. Instar el Parlament de Catalunya a l’aprovació de la llei de la Renda Garantida
Ciutadana,
actualment
en
tramitació.
3. Requerir a la Generalitat la promoció, estudi i difusió del concepte de Renda
Garantida de Ciutadania
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4. Requerir a la Generalitat la realització d'un estudi de viabilitat i aplicació sobre RGC.
5. Requerir a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits per l'aplicació de la RGC
com a garantia i dret social elemental de la ciutadania.
6. Promoure el concepte de la RGC entre la ciutadania i obrir espais de debat i discussió,
tallers i xerrades sobre RGC al municipi de Roquetes.
7. Treballar conjuntament amb teixit associatiu i ciutadania per defensar la RGC.
8. Donar suport a les iniciatives sobre RGC que es desenvolupin al municipi de Roquetes
i facilitar la participació de personalitats del món acadèmic i l'acció social en aquestes
activitats.
9. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Baix Ebre, la Diputació de
Tarragona, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, als mitjans de comunicació locals i a les
entitats socials del municipi.
2.3. Aprovar, si procedeix, moció que presenta Entesa i Progrés per Roquetes, Dia
de l'orgull lèsbic, gai, trans, bisexual i intersexual (LGTBI)
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PP i el vot en contra
de PxC.
1. Posar en marxa mesures per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de
gènere en l’àmbit educatiu, familiar i festiu.
2. Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia, especialment en el seu règim sancionador. Així com instar a la
seva aplicació efectiva per part de totes les administracions públiques del país.
3. Instar al Ministeri de Sanitat a que retorni a la cartera de serveis bàsics el dret a
l’accés a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones sense parella.
4. Instar al Govern de l’Estat Espanyol a aprovar una llei integral contra la LGTBIfòbia
que garanteixi el dret a la igualtat i a la no discriminació en tots els àmbits socials i en
totes les etapes de la vida de les persones LGTBI.
5. Elevar la petició als governs estatal i de la Generalitat de Catalunya de pressionar a les
institucions europees i internacionals per tal de perseguir els delictes d’odi i violència
que pateixen les persones LGBTI arreu del món.
6. Donar suport a l’associacionisme LGTBI a través de la realització conjunta d’accions de
sensibilització, especialment en l’àmbit infantil i juvenil.
3. Turisme i Festes
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3.1. Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i el Patronat de
Festes de Roquetes per a l'anualitat 2016
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Roquetes i el
Patronat de Festes de Roquetes en virtut del qual s’atorga a aquesta entitat una
subvenció de 46.200,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7.338.48900
“Conveni Patronat de Festes”, amb la finalitat de col·laborar en el finançament de
l’organització de les Festes Majors, en els termes previstos en el conveni que s’adjunta a
la present proposta.
SEGON.- La despesa és amb càrrec a l’aplicació pressupostària 7.338.48900 “Conveni
Patronat de Festes” del Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2016.
TERCER.- FACULTAR el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
QUART.- FACULTAR a la Junta de Govern Local per tal que aprovi la justificació del
present conveni.
CINQUÈ.- NOTIFICAR l’adopció dels presents acords al Patronat de Festes de Roquetes i
al departaments de Turisme i Festes, d’Intervenció i de Tresoreria als efectes legals
procedents.
4. Societat del Coneixement, Participació Ciutadana i Comunicació
4.1. Aprovar, si procedeix, models de la relació de béns patrimonials i registre
d'interessos, per a la seva inclusió al portal de la transparència.
S'aprova per unanimitat dels membres presents.
PRIMER. Aprovar els models de relació de declaració de béns patrimonials i el model de
declaració d’activitats que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics als
càrrecs electes , per tal que siguin objecte de publicació en el portal de la transparència,
i els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquest model de relació de declaració de béns patrimonials i activitats seran
vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que el modifiqui.
5. Hisenda
5.1. Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient número
REC 05/2016
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S'aprova per unanimitat dels membres presents.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 05/2016 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 4.326,21 €, 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.
5.2. Donar compte de l'informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 20/2016, de data 17 de maig de 2016
- núm. 21/2016, de data 24 de maig de 2016
- núm. 22/2016, de data 31 de maig de 2016
- núm. 23/2016, de data 7 de juny de 2016
- núm. 24/2016, de data 14 de juny de 2016
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 4/2016 ( del número 274 al número 356/2016)
6.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació Resolucions de Presidència número 3/2016 (del número 19/2016 al número
22/2016)
7. Mocions de controlar
8. Precs i preguntes
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