EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
NÚM: 1/2014
DATA: 28 DE GENER 2014
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
- Núm. 13/2013, de data 30 de desembre de 2013.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2. GOVERNACIÓ
2.1. Aprovar, si procedeix, moció que presenten els grups municipals ERC i CiU de
l'Ajuntament de Roquetes, davant l'anunci de la convocatòria d'una consulta per tal
de decidir si la nació catalana vol esdevenir un Estat independent.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i el vot en contra de
PxC i PP.
“1. Mostrar la nostra satisfacció per l'acord entre la majoria de les forces polítiques al
Parlament que farà possible la celebració d'una consulta on el poble de Catalunya decidirà,
de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.
2. Manifestar el nostre compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya,
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3. Fer una crida a la ciutadania a què participi de manera activa, pacífica i en llibertat en
aquest acte democràtic, decidint el seu destí”
2.2.Donar compte de les al·legacions que presenta l'Ajuntament de Roquetes a la Resolució
GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de
Catalunya, any 2013".
2.2.Donar compte de les al·legacions que presenta l'Ajuntament de Roquetes a la
Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons
de cooperació local de Catalunya, any 2013.
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3. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, LLICÈNCIES D'ACTIVITAT I ESPORTS
3.1 Aprovar inicialment, si procedeix, el Reglament d'ús i funcionament del mercat
municipal de Roquetes.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PP i l'abstenció del PSC i
PxC.
"PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d'ús i funcionament del Mercat Municipal
de Roquetes.
SEGON.- SOTMETRE l'esmentat Reglament regulador a INFORMACIÓ PÚBLICA per un
termini de 30 dies hàbils per a la formulació de reclamacions i al·legacions, mitjançant un
anunci publicat en el BOP de Tarragona, en el DOGC, en un dels mitjans de comunicació
escrita diària i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Roquetes.
TERCER.- En el cas que durant aquest període no es presenti cap reclamació o al·legació,
l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu, amb la consegüent publicació del text
íntegre del Reglament al BOPT i una referència al DOGC, no produint efectes jurídics en
tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació".
4. HISENDA
4.1 Aprovar, si procedeix, modificació ordenances fiscals 2014.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PP i l'abstenció de
PxC.
"Primer.- Modificar les ordenances fiscals que es relacionen a continuació:
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques:
A l'article 10, s'afegirà el paràgraf 5:
“10.5. Es repercutirà el cost dels anuncis als butlletins oficials i als diaris que siguin
necessaris per donar compliment a les informacions públiques preceptives, segons la
normativa aplicable, als subjectes passius de la llicència urbanística.”
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicència d'obertura d'establiments,
llicència ambiental i comunicació prèvia o declaració responsable:
A l'article 7, s'afegirà el paràgraf 17:
“7.17. Es repercutirà el cost dels anuncis als butlletins oficials i als diaris que siguin
necessaris per donar compliment a les informacions públiques preceptives, segons la
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normativa aplicable, als subjectes passius de la llicència”.
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents:
A l'article 10, s'afegirà el paràgraf 4:
10.4. “Es repercutirà el cost dels anuncis als butlletins oficials i als diaris que siguin
necessaris per donar compliment a les informacions públiques preceptives, segons la
normativa aplicable, als subjectes passius que corresponguin”.
Segon.- Sotmetre l’esmentat acord a informació pública mitjançant la publicació de l’Edicte
al BOP i al tauler d’anuncis, pel termini de 30 dies hàbils, a efectes de presentar-se
reclamacions o al·legacions, que de presentar-se’n seran resoltes pel Ple. Si transcorregut
aquest termini no se’n presenten s’entendrà aprovat definitivament i es publicarà el
contingut íntegre de les modificacions realitzades al BOP, als efectes oportuns.
Tercer.- Aquestes modificacions de les taxes no entraran en vigor fins que no s’hagi fet
la seva publicació íntegra al BOPT".
4.2 Aprovar, si procedeix, conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i ARC,
Concesionaria de obras y servicios S.A.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU i l'abstenció del PSC, PxC i
PP.
"Primer.- Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Roquetes i l'empresa ARC Concesionaria
de Obras y Servicios, S.A. per a regular els pagaments a compte que porti a terme
l'Ajuntament de Roquetes tenint en compte la controvèrsia judicial que es segueix davant el
Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona (recurs ordinari número
149/2012).
Segon.- Facultar l'alcalde per què signi quants documents siguin necessaris per l'execució
d'aquest acord.
Tercer.- Notificar el presents acords al BBVA, ARC CONCESIONARIA DE OBRAS Y
SERVICIOS, S.A, al Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona (recurs ordinari
número 149/2012) i comunicar al departament d’Intervenció, als efectes oportuns".
5. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 44/2013, de data 10 de desembre de 2013.
- Núm. 45/2013, de data 17 de desembre de 2013.
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5.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:
- Núm.9/2013 (del número 677/2013 al número 713/2013).
- Núm. 1/2014, (del número 1/2014 al número 17/2014).
5.3 Donar compte de la relació de Resolucions de Presidència següents:
- Núm. 8/2013 (del número 24/2013 al número 26/2013).
6. Mocions de Control
No en presenten cap.
7. Precs i preguntes
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