EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
NÚM: 2/2014
DATA: 25 DE FEBRER 2014
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovar, si procedeix, esborrany de l'acta anterior
- Núm. 1/2014, de data 28 de gener de 2014.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, LLICÈNCIES D'ACTIVITAT I ESPORTS
2.1 Aprovar, si procedeix, atorgament de la concessió de la parada número 13 del
mercat municipal.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"Primer.- Atorgar al senyor José Bonet Gilabert, la concessió de la parada número 13 del
mercat municipal per destinar-la a la venda de productes frescos de proximitat, verdura i
fruita.
Segon.- Notificar-ho a la persona interessat, I comunicar-ho al departament d'intervenció i a
l’encarregada del mercat municipal, als efectes oportuns".
3. GOVERNACIÓ
3.1 Aprovar i declarar, si procedeix, els serveis municipals obligatoris i essencials de
l'Ajuntament de Roquetes 2014.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"Primer. Aprovar i declarar serveis públics essencials, per cobrir necessitats urgents i
inajornables de l’Ajuntament de Roquetes els següents:
Tota activitat dirigida a establir impulsar, reactivar i conservar els serveis obligatoris i
essencials en l’àmbit de l’Ajuntament de Roquetes i que són: Enllumenat públic, cementiri,
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recollida de residus, neteja viària, abastament domicili d’aigua potable, clavegueres, accés
als nuclis de població, pavimentació de vies públiques i urbanes i la conservació de camins i
vies rurals, patrimoni històric artístic, protecció del medi, participació en la programació de
l’ensenyament i la cooperació amb l’administració educativa en la creació, la construcció i el
manteniment dels centres públics, la intervenció en els òrgans de gestió dels centres
docents i la participació en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, els
serveis de parcs públics i jardins, biblioteca pública, mercat, i tractament de residus, les
activitats i les instal·lacions culturals i esportives i tota activitat dirigida a impulsar i
reactivar l’activitat econòmica en l’àmbit del municipi.
Funcions públiques necessàries de secretaria, intervenció i tresoreria.
Tota activitat relacionada amb la prestació dels serveis definits a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i Decret Legislatiu 2/2003, de data 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Tota activitat relacionada amb la seguretat en llocs públics, l’ordenació dels trànsit de
vehicles i de persones en les vies públiques, la protecció civil (mitjançant la Policia Local). i
la prevenció i l’extinció d’incendis (mitjançant l’Agrupació de Defensa Forestal “ADF”),
l’ordenació, gestió l’execució i la disciplina urbanística.
Tota activitat relacionada amb la prestació de serveis que ha de realitzar la Generalitat de
Catalunya, sense delegació de competències expressa del departament d’Ensenyament,
servei de neteja, subministrament d’energia elèctrica i de gas i lloguer de l’edifici, amb tots
aquests serveis relacionats amb el mòdul de perruqueria de l’IES de Roquetes, quant al
departament de Sanitat i Salut, amb la participació en la gestió de l’atenció primària de la
salut. El de serveis socials, amb la prestació dels serveis socials i la promoció i reinserció
socials.
Respecte d’aquests serveis tindran la consideració d’essencials les categories i funcions que
es considerin necessàries per garantir la seva prestació.
Segon. Declarar i aprovar que les àrees o sectors tenen la naturalesa de prioritaris, amb
relació a les categories i funcions que es consideren necessàries per garantir les funcions
atribuïdes a l’Ajuntament de Roquetes i que són les següents:
-Suport i assistència a l’Alcaldia i a la resta d’òrgans de govern.
-Servei de manteniment dels diferents espais, serveis i instal·lacions de l’Ajuntament.
-Servei d’informàtica.
-Registre General.
-Serveis econòmics i de recursos humans.
-Sectors de desenvolupament d’activitats relacionades amb els serveis que corresponen a la
Generalitat de Catalunya.
Tercer. Aprovar i declarar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats
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del personal durant l’exercici 2014.
- Les necessitats de personal que es generin, durant l’exercici 2014. s’atendran,
prioritàriament, amb personal funcionari de carrera o laboral fix propi de l’Ajuntament,
mitjançant els sistemes legalment previstos de provisió de llocs de treball, mobilitat
interadministrativa o qualsevol altra fórmula admesa en dret.
- Com a regla general, s’estableix el criteri d’acord amb el qual, durant l’exercici 2014, no es
procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal
funcionari interí, llevat que es tracti d’un supòsit urgent i que no es pugui ajornar. Aquesta
excepció s’aplicarà només amb relació als serveis, funcions i categories que l’Ajuntament
hagi considerat prioritàries o essencials.
- Amb caràcter previ a la formalització de qualsevol contractació o nomenament de
caràcter temporal, ha de quedar acreditat en l’expedient, mitjançant informe del
cap/responsable del Departament corresponent, les causes de la necessitat urgent i
inajornable per contractar o nomenar personal, així com la impossibilitat de suplir les
mancances de personal pels sistemes reglamentaris o convencionals de provisió, i amb
especial justificació de la impossibilitat d’emprar els mecanismes legals o convencionals
d’assignació de funcions al personal d’aquest Ajuntament en actiu.
Tots aquests serveis es consideren prioritaris i essencials, perquè d’acord amb la legislació
esmentada són els serveis bàsics i obligatoris als ens locals i per ser l’administració més
propera als ciutadans, tant pel que fa a trams d’habitants i competències d’altres
administracions superiors, no delegades expressament".
3.2 Aprovar, si procedeix, moció que presenten els grups municipals d'ERC, CiU i PSC
en defensa del model educatiu i la llengua davant els nous atacs judicials.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PxC i el vot en contra
del PP.
"Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació que suposa
aquesta nova ofensiva judicial, així com rebutjar la politització que constantment es fa de la
llengua i d’un conflicte que no és real ni existent.
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, que no
només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la
cohesió social i a la formació que qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes
plantejats per la societat del segle XXI per un alumnat amb més de 100 llengües d’origen.
Tercer. Manifestar el rebuig a les interlocutòries dictades pel TSJC el 31 de gener del 2014
que imposen una quota lingüística del 25% en castellà: la decisió sobre la llengua vehicular
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a l’escola l’ha de prendre el poble de Catalunya, per mitjà dels seus representants electes al
Parlament, no els jutges.
Quart. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i, concretament, al
Departament d’Ensenyament en el seu compromís de continuar mantenint el sistema
d’immersió lingüística en llengua catalana, en la presentació dels recursos als respectius
tribunals i en la defensa de la legalitat de la llei catalana.
Cinquè. Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma més
particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentència del TSJC. Encoratjar
també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola catalana en llengua i
continguts.
Sisè. Enviar aquesta moció al TSJC, al president del Govern espanyol, als portaveus dels
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera d’Ensenyament de la
Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de Catalunya, a l’entitat
Somescola.cat i als directors/es de totes les escoles del municipi".
3.3 Aprovar, si procedeix, moció de suport que presenten els grups municipals
d'ERC, CiU, PSC i PxC a l'escrit presentat per Soldebre.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"Sol.licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural


Creació de forma immediata de la taxa d’acompanyament per fer els tractaments de
la mosca i per al finançament de les ADV ( Extensible a tots els productors d’olives
de Catalunya).





Línies preferents de crèdit per assegurar la continuïtat de l’activitat productiva en
funció de les necessitats adaptades a les disminucions del potencial productiu.( Tant
per als pagesos com per a les entitats transformadores d’oliva).
Obertura d’una línia destinada a sufragar els costos fixos de les cooperatives.



Avançament i tracte preferent amb els ajuts vinculats a les cooperatives de la zona:
o

En els programes de foment de la concentració, la intercooperació i la
modernització de les cooperatives i pagament immediat dels ajuts pendents
de l’exercici 2011 i 2012.
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o

Subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia
cooperativa i per fomentar, promoure i divulgar les cooperatives i societats
laborals del Departament d’Empresa i Ocupació.

o

Pagament i avançaments dels pagaments pendents a les ADVs i a les
cooperatives.

Sol·licitar al Govern central.


Exempció del pagament de les quotes de la Seguretat Social dels treballadores
de les cooperatives i dels autònoms dels treballadors agraris.



Línies preferents de crèdit per assegurar la continuïtat de l’activitat productiva
en funció de les necessitats adaptades a les disminucions del potencial
productiu.
Adequació i revisió dels límits per reduir les amortitzacions pendents durant el
període en què la producció es redueixi de manera significativa.





Obertura d’una línia destinada a sufragar els costos fixos de les cooperatives.



Exempció del pagament de la quota de la tarifa de l’aigua i reducció dels imports
que es paga en les tarifes elèctriques.



Beneficis fiscals com l’exempció de les quotes de l’impost sobre béns immobles.



Reducció dels índexs de rendiments net sobre l’impost de la renda i el règim
especial simplificat de l’IVA".

3.4 Aprovar, si procedeix, formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local
contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PxC i el vot en contra
del PP.
"Primer.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
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local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local
(BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el
que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional.
Segon.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en
l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local
de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
Tercer.- Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris
per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura
de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña.
Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per
tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Roquetes, de forma solidària i indistinta
interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies
fins a obtenir sentència ferma i la seva execució".
4. HISENDA
4.1 Aprovar, si procedeix, reconeixement extrajudicial de crèdit expedient núm. REC
01/2014.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i l'abstenció del PSC, PxC i
PP.
"1. Aprovar l’expedient núm. REC 01/2014 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per
import de 79.087,99 € 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 crèdits".
4.2 Aprovar, si procedeix, criteris de dubtós cobrament.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i l'abstenció del PSC, PxC i
PP.
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"1. Aprovar els criteris de dubtós cobrament següents:

Pendents de cobrament
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de cobrabilitat dubtosa

Exercici actual
1r. any immediatament anterior
2n. any anterior
3r. any anterior
4t. any i anteriors

5%
25%
40%
80%
100%

Per a les multes, el percentatge és del 90%".
4.3 Aprovar, si procedeix, derogació ordenança reguladora del preu públic per la
publicitat als mitjans de comunicació local: Emissora municipal Antena Caro i
Revista Roquetes.
S’aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"Primer.- Derogar el preu públic per a la inserció de publicitat als mitjans de comunicació
local: emissora municipal Antena Caro i revista Roquetes, sempre que hagués entrat en
vigor l'acord d’aprovació del nou preu públic “Preu públic per la prestació de serveis de
l'organisme autònom Roquetes Comunicació”. En cas contrari, no quedarà derogat fins que
no estigui en vigor el preu públic nou esmentat.
Segon.- Publicar aquest acord al BOP de Tarragona i al tauler d'edictes de l'Ajuntament de
Roquetes".
4.4 Aprovar, si procedeix, ordenança reguladora preu públic per la prestació de
serveis de l'Organisme Autònom Roquetes Comunicació.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PP i l'abstenció del PSC i
PxC.
"Primer.- Aprovar i imposar l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació de
serveis de l'organisme autònom Roquetes Comunicació, el text íntegre de la qual és el
següent:
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE L’ORGANISME AUTÒNOM ROQUETES
COMUNICACIÓ.
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Article 1r. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb els articles 41 a 47 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, l’Organisme Autònom local de l’Ajuntament de Roquetes “Roquetes
Comunicació”, estableix els preus públics per la prestació dels seus serveis.
Article 2n. Objecte
Seran objecte d’aquests preus públics la prestació de serveis per part de l’Organisme
Autònom Roquetes Comunicació.
Article 3r. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta ordenança les persones
físiques i/o jurídiques que es beneficiïn dels serveis que presta l’Organisme Autònom Roquetes
Comunicació.
Article 4. Quantia
La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la següent:
Epígraf 1. Falques a la ràdio.
1.1. Gravació de falques amb 1 veu:
1.1.1. Gravació de falques amb 1 veu 30 segons: 20 €/falca.
1.1.2. Gravació de falques amb 1 veu 45 segons: 30 €/falca.
1.1.3. Gravació de falques amb 1 veu més 45 segons fins un minut: 40
€/falca.
1.2. Gravació de falques amb 2 veus:
1.2.1. Gravació de falques amb 2 veus 30 segons: 35 €/falca.
1.2.2. Gravació de falques amb 2 veus 45 segons: 50 €/falca.
1.2.3. Gravació de falques amb 2 veus més 45 segons fins un minut: 65
€/falca.
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1.3. Emissió de falques:
1.3.1. Emissió de falques de 30 segons:
- De 1 emissió a 49 emissions: 1 €/emissió.
- De 50 emissions a 99 emissions: 0,97 €/emissió.
- A partir de 100 emissions: 0,93 €/emissió.
1.3.2. Emissió de falques de 45 segons:
- De 1 emissió a 49 emissions: 1,5 €/emissió.
- De 50 emissions a 99 emissions: 1,45 €/emissió.
- A partir de 100 emissions: 0,93 €/emissió.
1.3.3. Emissió de falques de 60 segons:
- De 1 emissió a 49 emissions: 2 €/emissió.
- De 50 emissions a 99 emissions: 1,94 €/emissió.
- A partir de 100 emissions: 1,86 €/emissió.
Els preus a aplicar quan el peticionari sigui una agència publicitària, seran els recollits als
apartats anteriors reduïts un 25%.
Epígraf 2. Micro-espai publicitari.
Espai radiofònic on es conversa, per exemple, via telefònica amb una altra persona per
comentar les ofertes d’un comerç.
2.1. Fins a 3 minuts: 15 €.
2.2. Més de 3 minuts: 5 €/min.
Els preus a aplicar quan el peticionari sigui una agència publicitària, seran els recollits als
apartats anteriors reduïts un 25%.
Epígraf 3. Patrocini de programes de 30 minuts de durada no inclosos en la programació anual
d’Antena Caro.
El patrocini és un programa on només s’emet la publicitat de la firma comercial que el
contracta.
3.1. Programa temàtic comercial amb la producció a càrrec del client: 10 €/programa.
El client és l’encarregat de preparar els guions i continguts del programa.
3.2. Programa amb la producció a càrrec Antena Caro: 30 €/programa.
Antena Caro és l’encarregada de preparar els guions i continguts del programa.
Els preus a aplicar quan el peticionari sigui una agència publicitària, seran els recollits als
apartats anteriors reduïts un 25%.
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Epígraf 4. Gravació de megafonies.
4.1.Gravació de megafonia: 20 €.
Epígraf 5. Servei de gravació als estudis d’Antena Caro amb el seu personal tècnic, sempre
depenent de la disposició, per enregistrar lectures de textos i la seva edició.
5.1. Fins a 60 minuts d’utilització dels estudis: 40 €.
5.2. De 61 minuts en endavant: 0,67 €/min.
Epígraf 6. Servei de còpies.
6.1. Audio en format CD: 8 €.
6.2. Vídeo en format DVD: 10 €.
Aquestes tarifes s’afegiran, si s’escau, a altres regulades en aquest article.
Epígraf 7. Servei de cobertura d’esdeveniments.
7.1. 1 hora de cobertura: 100 €.
7.2. 1 hora d’edició: 50 €.
Epígraf 8. Treballs de cartelleria.
8.1. 1 hora de creació de cartells d’actes per a entitats de Roquetes: 30 €.
8.2. 1 hora de creació de tríptics per a entitats de Roquetes: 30 €.
LES ANTERIORS TARIFES S’INCREMENTARAN AMB L’IVA PEL TIPUS VIGENT EN EL MOMENT
DE LA MERITACIÓ DEL PREU PÚBLIC.
La prestació dels diferents serveis tarifats anteriorment, estarà subjecta a la disponibilitat del
personal de l’Organisme Autònom Roquetes Comunicació.
L’emissora es reserva el dret a suspendre una determinada falca, si es considera que el seu
contingut pot afectar la sensibilitat de l’audiència.
Article 5è. Exempcions i no subjeccions
1. Durant la campanya electoral, els anuncis electorals de conformitat amb les disposicions
vigents.
2. No estarà subjecte a aquest preu públic l’Ajuntament de Roquetes.
3. No estaran subjectes a les tarifes dels epígrafs 1 i 3 les entitats sense ànim de lucre ni les
destinades a la promoció d’activitats en els quals col·labori o organitzi l’Ajuntament de
Roquetes.
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Article 6è. Obligació de pagament.
L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança neix des del moment en
què se sol·liciti la prestació del qualsevol dels serveis especificades a l’article quart.
Article 7è. Normes de gestió.
Els pagament del preu públic s’efectuarà en règim d’autoliquidació en el moment en què es
presenti la sol·licitud de prestació del servei i s’adjuntarà a la sol·licitud còpia de l’ingrés
efectuat en el compte corrent corresponent o bé, s’efectuarà el pagament en efectiu en aquell
moment.
Només per causes imputables a l’Organisme Autònom Roquetes Comunicació quan el servei no
es presti, es tornarà l’import corresponent.
Article 8è. Normes complementàries.
En tot allò no previst en aquesta ordenança, s’estarà al que al respecte determinin el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, a la Llei 8/1989, de taxes i preus públics i la resta de la normativa aplicable.
Article 9è. Entrada en vigor.
Aquest preu públic i el seu text regulador, entrarà en vigor al dia següent de la publicació del
seu text íntegre en el BOP de Tarragona i continuarà en vigor fins la seva modificació o
derogació.
Disposició final
El Ple de l'Ajuntament de Roquetes, en la sessió realitzada el dia __ de ____ de 2014, va
aprovar aquest preu públic, i va sortir publicada la seva redacció definitiva al BOP de
Tarragona número __, de data __ de ___ de 2014, als efectes de la seva entrada en vigor.
Segon.- Sotmetre l'esmentat acord a informació pública mitjançant la publicació de l'Edicte
al BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, 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 d'aquest preu públic al BOP de Tarragona, als efectes
oportuns.
Tercer.- Aquesta ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis de
l'organisme autònom Roquetes Comunicació no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat
el seu text íntegre al BOPT."
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4.5 Donar compte de l'informe d'intervenció de data 31 de gener de 2014, referent al
seguiment del Pla d'Ajust.
4.6 Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart
trimestre de 2013, 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.
5. CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
5.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 46/2013, de data 30 de desembre de 2013.
- Núm. 1/2014, de data 7 de gener de 2014.
- Núm. 2/2014, de data 14 de gener de 2014.
- Núm. 3/2014, de data 21 de gener de 2014.
- Núm. 4/2014, de data 28 de gener de 2014.
- Núm. 5/2014, de data 4 de febrer de 2014.
- Núm. 6/2014, de data 11 de febrer de 2014.
5.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:
- Núm. 10/2013 (del número 714 al número 715/2013).
- Núm. 2/2014, (del número 18/2014 al número 63/2014).
5.3 Donar compte de la relació de Resolucions de Presidència següents:
- Núm. 1/2014 (del número 1/2014 al número 5/2014).
6. Mocions de Control
No se'n presenta cap.
7. Precs i preguntes

PLE ORDINARI NÚM. 2/2014

977 501 511
977 500 524
ajuntament@roquetes.cat
Av. Diputació s/n
43520 Roquetes

12/12

