EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 29 D'ABRIL DE 2014
NÚM: 6/2014

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors.
- Núm. 3/2014, de data 6 de març de 2014.
- Núm. 4/2014, de data 25 de març de 2014.
S’aproven per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
2.- QUALITAT DE VIDA I TURISME
2.1 Aprovar, si procedeix, Moció que presenten ERC i PSC en defensa del dret de les
dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu embaràs i en contra de la
reforma de la Llei de l'Avortament.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, Convergència i PSC, l'abstenció
d'Unió, i el vot en contra de PxC i PP.
"Primer.- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la llei d'avortament
ja que suposa una regressió en els drets de les dones.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i atenció integral a
les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs.
Cinquè.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, amb
la major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de
Catalunya.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència
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del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia."
3.- URBANISME
3.1 Aprovar, si procedeix, ratificació del Decret d'Alcaldia 121/2014 referent a la
presentació de les al·legacions a l'aprovació inicial del PDU de les construccions
agrícoles a les Terres de l'Ebre.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
"1.- Ratificar la Resolució d’alcaldia 121/2014, de 4 d'abril referent a la presentació
d'al·legacions a l'aprovació inicial del Pla director urbanístic de les construccions agrícoles
tradicionals de les Terres de l'Ebre
2.- Comunicar aquest acord al Direcció General d'Ordenació del Territori i Sostenibilitat."
4.- GOVERNACIÓ
4.1 Aprovar, si procedeix, revisió del Padró Municipal d'habitants a data 1 de gener
de 2014.
S'aprova per unanimitat de tots els membres que de dret i de fet legalment el
componen.
"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 2014, i que
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme
durant l’exercici 2013.
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2014 que és de 8313
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."
5.- HISENDA
5.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. REC 03/2014 de reconeixement
extrajudicial de crèdits.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, el vot en contra del PSC i
l'abstenció de PxC i PP.
"1. Aprovar l’expedient núm. REC 03/2014 de reconeixement extrajudicial de crèdits, per
import de 148.335,31€, el detall individualitzat figura a l'annex 1 d’aquest acord.
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2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits."
5.2 Aprovar, si procedeix, modificació l'ordenança reguladora del preu públic per la
prestació del servei municipal del centre l'Esplai.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i PP i l'abstenció del PSC i
PxC.
"Primer.- Modificar l'ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei
municipal del centre l'Esplai.
S'afegirà una tarifa a l'article 5è. relatiu a la quantia:
d) 4 quinzenes: 240,00 €
e) Per cada 1/2 hora addicional al dia: 12,00 €/quinzena.
Segon.- Aquesta modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per la prestació del
servei municipal del centre l’Esplai, 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."
5.3 Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al primer trimestre 2014.
6.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
6.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 11/2014, de data 18 de març de 2014.
- Núm. 12/2014, de data 25 de març de 2014.
- Núm. 13/2014, de data 1 d'abril de 2014.
- Núm. 14/2014, de data 8 d'abril de 2014.
6.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:
- Núm. 4/2014, (del número 101/2014 al número 139/2014).
6.3 Donar compte de la relació de Resolucions de Presidència següents:
- Núm. 3/2014 (del número 8/2014 al número 10/2014).
7. Mocions de Control
No en presenten cap.
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8. Precs i preguntes
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