ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió:
Número: 16/2017
Caràcter: ordinari
Data: dimarts, 28 de novembre de 2017
Horari: de les 19:00 hores fins a les 19:50 hores
Lloc: sala de sessions de la Casa Consistorial
Hi assisteixen:
Francesc A. Gas Ferré, alcalde-president
Francesc Ollé Garcia, primer tinent d'alcalde
Mª Teresa Moreso Gisbert, tercera tinent d'alcalde
Mª Isabel Belmonte Rodríguez, regidora
Francesc Josep Cabanes Mola, regidor
Josep Codorniu Suñer, segon tinent d'alcalde
Joan Ignasi Salvatella Roijals, quart tinent d'alcalde
Pere Romagosa Folch, regidor
Ramon Martínez Gallardo, regidor
Joaquin Llopis Colomina, regidor
Ramon Martí Moragrega, regidor
Regidors que excusen la seva no assistència:
Jordi Baucells Lluís, regidor
José Francisco Bertomeu Curto, regidor
Secretària acctal.
Maria Teresa Piñol Piñol

ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 13/2017, de data 31 d’octubre de 2017
2. Qualitat de Vida
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2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al Manifest del 25 de novembre de 2017, Dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
2.2. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts per al
transport urbà de la línia Tortosa-Roquetes-Raval de Cristo-Jesús.
2.3. Aprovar, si procedeix, tarifa social del servei d’abastament d’aigua potable.
3. Cultura
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament i l’ajuntament de Roquetes, per
impartir el cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar, a l’Institut de
Roquetes.
4. Hisenda
4.1. Aprovar, si s'escau, modificació puntual del Pla estratègic de subvencions de
Roquetes (anualitat 2016-2018).
4.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer
trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a
l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2017.
4.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2017.
4.5. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al tercer trimestre 2017.
5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
5.1. Aprovar, si procedeix, moció davant l'acte de l'Audiència Nacional de presó
incondicional per l'ex-vicepresident del Govern i set ex-consellers presentada pel grup
socialista de Roquetes.
5.2 Aprovar, si procedeix, moció per la llibertat de les preses i presos polítics
presentada pels grups municipals d'ERC i CiU.
Ple ordinari 16/2017

2 / 29

5.3. Aprovar, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 686/2017, referent al
contracte de cessió d'ús d'espai municipal per a impartir cursos de certificació
professional entre Baix Ebre Innova S.L i l'Ajuntament de Roquetes.
5. 4. Aprovar, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 703/2017, referent al
conveni de cessió d'espais entre la Fundació Privada Gentis i l'Ajuntament de Roquetes.
5.5. Donar compte de la modificació de la denominació del Grup Municipal de
Convergència i Unió "CiU" a Grup Municipal de Partit Demòcrata "PdeCAT".
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 37/2017, de data 24 d’octubre de 2017
- núm. 38/2017, de data 31 d’octubre de 2017
- núm. 39/2017, de data 7 de novembre de 2017
- núm. 40/2017, de data 14 de novembre de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 11/2017 (del número 671/2017 al número
703/2017)
6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 11/2017 (del número 29/2017 al número 30/2017)
7. Mocions de control
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior
- Número 13/2017, de data 31 d’octubre de 2017
Per disposar tots els membres que componen el Ple, d’una còpia de l'esborrany de l'
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acta núm. 13/2017, de data 31 d’octubre de 2017, s’omet la seva lectura i el senyor
Alcalde pregunta si algun membre té alguna objecció a fer a l'esmentat esborrany d'acta
i, com que tots hi estan d’acord, se sotmet a votació, i s’aprova per unanimitat dels
membres presents.
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, adhesió al Manifest del 25 de novembre de 2017, Dia
internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.
MANIFEST UNITARI
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES
DONES
25 de novembre de 2017

Avui, en el Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones,
tornarem a denunciar i recordar allò que hauria de ser una obvietat. I ho farem les
vegades que calgui. No és una queixa. No és un caprici. Estem reivindicant els nostres
drets fonamentals.
La violència masclista no és un problema de les dones. És un problema de tothom,
tots i totes. I no són casos aïllats ni inevitables. Les dades són alarmants i només com
a societat podem erradicar-la. No és fàcil. Hem heretat una tradició on les dones
aguanten amb silenci, patiment i sentiment de culpa les agressions. Perquè encara
vivim en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les
dones.
Ja n’hi ha prou. Cal construir una societat que no toleri la violència masclista. Perquè
ara l’estem tolerant. I no és un desig ni un somni: és una necessitat urgent.
N’estem tipes. Estem tipes de tanta violència sexual. A la pròpia llar, al carrer, a la
feina. On sigui i quan sigui. Exercida per la parella, per l’exparella, per familiars, per
companys, per coneguts o per desconeguts. Estem tipes de ser notícia, de convertir
les dones assassinades en xifres, de ser víctimes, que ens matin, que ens insultin, que
ens grapegin, que ens violin, que ens vexin, que ens utilitzin. I tot, només pel fet
d’haver nascut dones.
Estem tan tipes, que avui ens dirigim a vosaltres. Qui contribueix a perpetuar la
violència masclista. Qui us amagueu o passeu desapercebuts però sabem que hi sou.
Avui us assenyalarem.
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-Als violadors: sí, vosaltres, els homes que ens heu forçat, que heu utilitzat la vostra
força física, l’amenaça o la coerció per sotmetre’ns, que no heu volgut escoltar un no,
els que us penseu que arriba un moment que ja és massa tard per dir que no. Encara
que siguis marit, company, amic o acabat de conèixer. No és no, sempre. I quan sentis
no, ni ens toquis. Només un sí és un sí. I aquest sí pot ser que no en qualsevol moment
o en una altra ocasió. Quan utilitzeu les drogues, l’alcohol i les substàncies químiques
per anul·lar la capacitat de decisió de les dones és masclisme disfressat d’estratègia
de submissió. Mai, en cap cas, la pèrdua de consciència és sinònim de consentiment.
-Als abusadors: els que utilitzeu una suposada autoritat, a la feina, a casa, a la família,
per sotmetre’ns, per agredir-nos, per fer-nos por, per fer-nos mal, per fer-nos
xantatge, per coaccionar-nos, per utilitzar-nos en el vostre benefici i pels vostres
interessos. Cap càrrec, cap responsabilitat, cap autoritat és més important que la
nostra llibertat. No teniu cap poder sobre el nostre cos.
-Als assetjadors: els que ens molesteu pel carrer, a les festes majors, al transport
públic, a la feina o a casa. Els que us refregueu contra els nostres cossos al metro. Els
que exhibiu els vostres genitals a l’autobús. Els que ens perseguiu. Els que ens envieu
missatges amenaçadors per mòbil o per correu electrònic. Els que controleu els
nostres telèfons. Els que ens assetgeu a través de les xarxes socials. Els que espereu
en un pàrking, en un ascensor, en un portal o ens perseguiu dient-nos allò que per a
vosaltres són inofensives “floretes”. Els que ens insulteu quan no acceptem les
vostres propostes. Deixeu-nos en pau. Si us diem que no, no insistiu. No és timidesa.
És que les dones som lliures per decidir amb qui volem estar i, sobretot, amb qui no
volem estar.
-Als maltractadors: la violència és la vostra manera il·legítima d’exercir el poder. Els
que aprofiteu la intimitat o privacitat per colpejar, per matar, per vexar, per agredir
sexualment, per espantar. O per matar i maltractar els nostres infants. Això us
empobreix com a homes i és un delicte que ha de ser perseguit per la justícia. Sou
criminals. Les dones no som propietat de ningú.
-Als i les que calleu però sabeu què passa: qui els hi rieu les gràcies als assetjadors, qui
heu consentit que es maltractés o es violés una dona, qui heu mirat cap a l’altra
banda, qui no heu recriminat un abús de poder... Ja n’hi ha prou. Parleu. Assenyaleu.
No sigueu còmplices. Sigueu íntegres o també us convertireu en culpables. Esteneu la
mà a qui ho necessita de veritat. No tolereu la violència contra cap dona. No sou
agents passius, teniu molt a dir, per aturar-los a ells i per a acompanyar-les a elles.
-Presentadors i presentadores de televisió que feu espectacle de la violència
masclista. Amb la vostra feina mal feta contribuïu a perpetuar la cultura de la
violència. Ja n’hi ha prou de veure maltractadors i violadors per televisió que es fan
les víctimes i justifiquen el seu comportament. Prou de convertir víctimes en titelles al
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servei de l’audiència. Prou d’estigmatitzar dones maltractades, de perseguir-les pel
carrer, de buscar on s’amaguen. Prou de vulnerar el seu dret a la intimitat i destruir la
seva privacitat i la dels seus fills i les seves filles. No confongueu l’audiència: l’amor no
és possessió. L’enamorament no és propietat. La violència contra les dones no és un
espectacle. Fer-ho va contra l’ètica periodística, contra la responsabilitat professional,
contra els drets de les persones i els infants.
-Periodistes i mitjans de comunicació que quan informeu de la violència contra les
dones dieu que les dones es moren. Les dones no es moren. A les dones les maten.
Les assassinen. A veure si ho enteneu d’una vegada. Assenyaleu el masclisme com a
causa d’aquesta violència.
-Periodistes que quan maten una dona o els seus infants pregunteu al veïnat com era
l’assassí. Ens és igual saber si saludava o si era bon veí. Prou d’explicar si l’assassí era
gelós. Els assassins no es justifiquen ni tenen cap aparença especial.
-Professionals de l’audiovisual que perpetueu els tòpics que atempten contra les
dones: no les convertiu més en objectes. Que el seu físic no determini la seva feina, no
consentiu l’entreteniment que vexa les dones o que banalitza la violència de
masclista. Pareu de tolerar missatges masclistes que normalitzen relacions de parella
tòxiques, que perpetuen tòpics sobre la realitat femenina que són falsos, caducs i
nocius.
-Professionals de la publicitat i empreses anunciants que us recreeu en l’estètica del
patiment de les dones. No convertiu la violència contra les dones en bellesa i
argument de venda. Prou d’imatges de dones sotmeses als homes, humiliades, mig
mortes, per vendre perfums o rellotges o el que sigui. Prou de sexualitzar les
criatures. Pareu de dipositar una càrrega eròtica sobre la infància. Les nenes i els nens
no són productes al vostre servei.
-Empresaris de l’oci nocturn que utilitzeu les dones com a reclam dels vostres negocis:
No sigueu còmplices de la violència masclista. Pareu de posar-ho fàcil als abusadors
que poden trobar, en els vostres locals, la coartada perfecta. Ajudeu a combatre
l’assetjament. No eludiu un problema molt greu que sabeu perfectament que també
s’esdevé en el vostre àmbit.
-Professionals de la judicatura, l’advocacia, la medecina forense, i cossos policials que
infravaloreu les denúncies de les dones: el vostre àmbit és essencial per erradicar la
violència masclista. Documenteu-vos de les estadístiques i sigueu sensibles a la
realitat social. Si menysteniu els testimonis de les dones agredides i el risc que suposa
conviure amb un agressor, poseu en joc les seves vides. I recordeu: els fills i les filles
també són víctimes de la violència masclista. No permeteu que la justícia sigui
utilitzada pels maltractadors com una estratègia per continuar coaccionant les
víctimes.
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I finalment, a totes les dones:
Ningú pot privar-nos dels nostres drets. Tenim dret a viure sense violències
masclistes. Tenim dret a ser lliures. I no us sentiu culpables per ser-ho. Si us sentiu
sota amenaça, si viviu amb por, per poca que sigui, demaneu ajuda. La nostra manera
de pensar, de vestir, de divertir-nos, de gaudir de la vida, mai ha de ser un argument
per acusar-nos o fer-nos sentir malament. No som responsables de les agressions que
rebem. Les nostres opinions, desitjos o reivindicacions són tan legítimes com les d’un
home. Ningú pot dir-nos com hem de viure o què hem de fer. Només nosaltres podem
decidir com volem viure i la dona que volem ser.
Atès que la Comissió informativa de Qualitat de Vida en sessió realitzada el dia 21 de
novembre de 2017, ho va dictaminar favorablement, per unanimitat de tots els
membres presents, ERC, CiU, PP i PxC.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’adhesió al Manifest del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació
Catalana de Municipis, a les quatre Diputacions i a l’Institut Català de les Dones per al
seu coneixement i efectes pertinents.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents, ERC, CiU, PSC, PP i PxC.
2.2. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió d’ajuts per
al transport urbà de la línia Tortosa-Roquetes-Raval de Cristo-Jesús.
Atès que les subvencions tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics que
l’Ajuntament atorga a persones o entitats públiques o privades per fomentar una
activitat d’utilitat o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Atès que les bases reguladores generals per a la concessió de subvencions per
l’Ajuntament de Roquetes, es van aprovar pel Ple de la Corporació en sessió
extraordinària de data 1 de juliol de 2004 i publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, número 168, de data 21 de juliol de 2004, i un extracte en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4.194, de data 11 d’agost de 2004.
Atès el Pla Estratègic de Subvencions 2016-2018, aprovat pel Ple, en sessió
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extraordinària, realitzada el 6 de setembre de 2016, i publicat al Butlletí Oficial de la
Província núm. 188, de data 3 d'octubre de 2016.
Atès que, en el Pressupost de despeses de la Corporació per a l’exercici 2017, està
prevista l’aplicació pressupostària 5.231.48000 "transport social".
Atès que l'objectiu estratègic d'aquestes bases és facilitar l'ús del transport públic urbà,
de la línia urbana Tortosa – Roquetes – Raval de Cristo – Jesús, llevat el servei de taxi,
entre determinats col·lectius de la nostra Ciutat, mitjançant un descompte en el preu
del bitllet.
Atès que els objectius específics són garantir l'accés al servei de transport públic urbà a
determinades persones que veuen minvada la seva mobilitat complicant el seu
desplaçament per a realitzar gestions personals.
Atès que la Comissió informativa de Qualitat de Vida en sessió realitzada el dia 21 de
novembre de 2017, ho va dictaminar favorablement, per unanimitat de tots els
membres presents, ERC, CiU, PP i PxC.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER: Aprovar inicialment les Bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts
per al transport urbà de la línia Tortosa-Roquetes-Raval de Cristo-Jesús, d'acord amb les
bases que s'adjunten a la present proposta.
SEGON: Sotmetre-ho a informació pública durant el termini de 30 dies a comptar des del
dia següent a la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, un extracte al Diari
Oficial de la Generalitat, e-tauler, al taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a fi i efecte què es
puguin formular al·legacions i suggeriments que es creguin convenients. En el supòsit
que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat
d'un acord posterior.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents, ERC, CiU, PSC, PP i PxC.
2.3. Aprovar, si procedeix, tarifa social del servei d’abastament d’aigua potable.
En data 28 d'abril de 2011, l'Ajuntament de Roquetes va signar el contracte de gestió
del servei públic d'abastament d'aigua potable mitjançant la modalitat de concessió
amb Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A. amb el NIF A08146367.
En data 27 d'octubre de 2015, el Ple de l'Ajuntament de Roquetes, va aprovar per
majoria absoluta les tarifes del servei d'abastament d'aigua potable, on s'hi
contemplava la Tarifa social, però sense determinar les condiciones per poder-s'hi
acollir.
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El canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una caiguda dels
ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies. Un nombre creixent de
llars manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge. L'Ajuntament de
Roquetes n'és conscient de les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les
despeses bàsiques de la llar i que estan en situació de vulnerabilitat econòmica.
Atès que la Comissió informativa de Qualitat de Vida en sessió realitzada el dia 21 de
novembre de 2017, ho va dictaminar favorablement, per unanimitat de tots els
membres presents, ERC, CiU, PP i PxC.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER: Aprovar les condicions per acollir-se a la tarifa social d'abastament d'aigua
potable.
SEGON: Podran ser beneficiaris de la tarifa social per a l'habitatge on figurin
empadronats, aquells abonats que siguin beneficiaris del cànon social de l'Agència
Catalana de l'Aigua.
TERCER: Aquesta tarifa social s'aplicarà a partir del proper any 2018, si bé s'haurà de
sol·licitar directament a les oficines de SOREA.
QUART: Notificar-ho a SOREA i comunicar-ho al departament d'intervenció i al
departament de serveis socials d'aquest Ajuntament, als efectes legals oportuns.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents, ERC, CiU, PSC, PP i PxC.
3. Cultura
3.1. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament d’Ensenyament i l’ajuntament
de Roquetes, per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica
capil·lar, a l’Institut de Roquetes.
La comarca del Baix Ebre està en una època de diversificació de l'activitat econòmica en
la qual el sector serveis juga un paper protagonista i, dins d'aquest, s'estan desplegant
amb força els serveis relacionats amb la cura del cos i la imatge personal. Per tant, és
essencial disposar d'una formació professional de base per garantir una preparació
adequada dels i de les professionals d'aquest sector.
Aquest és el cas del cicle formatiu de grau mitjà de Perruqueria i cosmètica capil·lar que
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s’imparteix a l’Institut Roquetes i que requereix d’un suport institucional per tal de
poder oferir aquests ensenyaments al jovent d’aquest municipi.
Les instal·lacions requerides, però, per impartir aquest cicle formatiu de grau mitjà de
Perruqueria i cosmètica capil·lar són específiques i l’Institut Roquetes no disposa ni dels
espais ni dels equipaments adequats per fer-ho. Per la seva banda, l’Ajuntament de
Roquetes té interès perquè s’imparteixi aquest cicle formatiu i disposa d’uns espais
suficients els quals ha habilitat amb les condicions específiques requerides per tal que
es pugui impartir aquest cicle formatiu amb garanties de qualitat.
El Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial
estableix, en el seu article 52, la possibilitat de col·laboracions per impartir unitats
formatives o mòduls professionals en entorns laborals i així poder disposar dels espais,
les instal·lacions i els productes més idonis per impartir els cicles formatius per a
l’aprenentatge de l’alumnat.
L’Ajuntament de Roquetes, conscient de la necessitat sorgida al territori i relacionada
amb el sector de la imatge personal, vol col·laborar amb el Departament d’Ensenyament
per a promoure i impulsar el cicle formatiu de grau mitjà de Perruqueria i cosmètica
capil·lar, que s’imparteix a l’Institut Roquetes, de Roquetes.
El Departament d’Ensenyament, que és titular de l’Institut Roquetes, considera
necessària aquesta col·laboració per a la formació global de l’alumnat d’aquest cicle
formatiu, atesa la importància del sector de la imatge personal.
Per aquest motiu ambdues parts consideren adequada als objectius fixats la possibilitat
d’utilitzar les instal·lacions de l’Ajuntament per impartir l’esmentat cicle formatiu, en
conseqüència, consideren adient formalitzar aquest conveni amb l’objectiu de concretar
aquesta cessió d’ús per poder formar professionals qualificats en l’àmbit de la
perruqueria.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és la cessió d’ús de les instal·lacions situades al
carrer Anselm Clavé, s/n, que l’Ajuntament de Roquetes fa al Departament
d’Ensenyament, per tal que l’Institut Roquetes pugui utilitzar-les per impartir el cicle
formatiu de grau mitjà de Perruqueria i cosmètica capil·lar els dies i hores fixats de comú
acord a la comissió de seguiment d’aquest conveni. Aquesta cessió d’ús s’entén referida
als locals i equipaments específics per poder impartir el cicle.
D'acord amb el que estableix la clàusula vuitena d'aquest conveni, per al seguiment i
coordinació de les accions previstes en aquest conveni es constitueix una comissió,
integrada pel/per la director/a, o persona en qui delegui, de l’Institut Roquetes que en
serà el/la president/a; per un/a professor/a amb atribució docent a la família
professional d’Imatge personal, designat/da per la direcció; pel/per la coordinador/a
d’ensenyaments professionals dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Terres de
l’Ebre; i per un representant de l’Ajuntament de Roquetes.
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Atès el que estableix l'article 22.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local, l'article 52.2 h) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la comissió informativa de cultura, educació i joventut, realitzada el 21 de
novembre de 2017, ho va dictaminar favorablement per unanimitat dels membres
presents, ERC, CiU, PP i PxC.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Roquetes, per
impartir el cicle formatiu de grau mitjà de perruqueria i cosmètica capil·lar a l'Institut de
Roquetes, les instal·lacions de les qual estan situades a l'immoble del carrer Anselm
Clavé s/n, la superfície del qual és de 147,45 m2 (Conveni que s'adjunta com a annex).
Segon.- L'Ajuntament de Roquetes certificarà a l'Institut de Roquetes la despesa en
concepte de lloguer del local situat al carrer Anselm Clavé s/n i l'Institut de Roquetes
participarà en les despeses de lloguer del local, a càrrec del seu pressupost ordinari,
amb un import anual del 50% del cost del lloguer del local que consta a l'Acord de la
Junta de Govern municipal, i que ha de pagar a l'Ajuntament de Roquetes, tenint en
compte que el període del contracte d'arrendament s'entén des de l'1 de setembre fins
el 31 d'agost de cada any, així com les despeses de manteniment, seguretat, neteja i
higiene de les instal·lacions i maquinària.
Tercer.- Designar com a representants de l'Ajuntament al regidor d'educació Sr.
Francesc Ollé Garcia i al senyor alcalde Francesc A. Gas Ferré, per representar a
l'Ajuntament en la Comissió de seguiment d'aquest conveni.
Quart.- Facultar al senyor alcalde perquè en nom i representació de l'Ajuntament signi
quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Departament de serveis territorials d'Ensenyament, al
departament d'intervenció i al departament d'educació d'aquest ajuntament, als efectes
oportuns.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents, ERC, CiU, PSC, PP i PxC.
4. Hisenda
4.1. Aprovar, si s'escau, modificació puntual del Pla estratègic de subvencions de
Roquetes (anualitat 2016-2018).
Al llarg dels anys, l'Ajuntament de Roquetes ha donat resposta a les demandes socials i
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econòmiques de persones i entitats privades, amb mesures de suport econòmic. Dins
dels diferents pressupostos municipals, i amb diferents línies subvencionadores, s'han
promocionat activitats i projectes de tipus social, cultural, esportiu, educatiu, etc.
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el
procés de perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que
regeix la Llei és el de la transparència que, junt amb la gran varietat d'instruments que
s'articulen en la Llei, afecta de forma directa en un increment dels nivells d'eficàcia i
eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
Per millorar l'eficàcia, en la Legislació es preveu elaborar un Pla Estratègic de
Subvencions, de caràcter plurianual i amb un caràcter previ al naixement de les
subvencions, seguint les determinacions estipulades en el Reial Decret 887/2006, de 21
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Per aquest motiu, l'Ajuntament de Roquetes va elaborar el Pla Estratègic de
Subvencions per a les anualitats 2016-18, que va ser aprovat en sessió plenària de 6 de
setembre de 2016.
Atès que durant la redacció de les Bases que regiran els ajuts al Transport públic urbà
s'ha detectat una errada en el redactat del Pla Estratègic, concretament en l'apartat c)
que determina el perfil de les persones beneficiades, on diu textualment "persones
majors de 65 anys o amb una invalidesa total permanent..." ha de dir "persones majors
de 65 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%".
Atès que la comissió informativa d'Hisenda, en sessió ordinària celebrada en data 21 de
novembre de 2017 ho va dictaminar favorablement amb els vots a favor d'ERC-AM, CiU,
PSC-CP, PP i PxC .
Es PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de
Roquetes per a les anualitats 2016-18, en el sentit de, on diu textualment "persones
majors de 65 anys o amb una invalidesa total permanent..." ha de dir "persones majors
de 65 anys o amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%".
Segon.- Sotmetre la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a les
anualitats 2016-18 a informació pública, durant el termini de 30 dies, amb la publicació
íntegra al BOPT, a la web municipal i a l'e-tauler i un extracte al DOGC, per tal que els
que s'hi considerin interessats puguin presentar al.legacions, en el cas que se'n
presentin seran resoltes pel ple, en cas que no es presentin la modificació del Pla
Estratègic de Subvencions de Roquetes s'entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Facultar el senyor l'alcalde per a que en nom i representació de la corporació signi
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quants documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord.
Es sotmet a votació la proposta presentada, aprovant-se per unanimitat dels membres
presents, ERC, CiU, PSC, PP i PxC.
4.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer
trimestre de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades
a l'Ordre HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
És dóna compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del tercer trimestre
de 2017, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre
HAP/2105/2012, de 01 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4.3. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2017.
És dóna compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al tercer trimestre 2017.
4.4. Donar compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre
2017.
És dóna compte de l'informe del compliment Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials, relatiu al tercer trimestre 2017.
4.5. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al tercer trimestre 2017.
És dóna compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al tercer trimestre 2017.
5. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat ciutadana
5.1. Aprovar, si procedeix, moció davant l'acte de l'Audiència Nacional de presó
incondicional per l'ex-vicepresident del Govern i set ex-consellers presentada pel
grup socialista de Roquetes.
Atès, l'acte de l'Audiència Nacional del qual es dicta presó incondicional i sense fiança
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per al vicepresident del Govern de la Generalitat i set consellers, actualment cessats.
Atès que, el respecte escrupolós a les decisions judicials dins el marc del nostre Estat de
Dret, no hauria de ser un obstacle per poder avaluar aquestes, més encara quan
resolucions com la de l'Audiència Nacional comporten la pèrdua de llibertat de
representants dels ciutadans de Catalunya, elegits democràticament, i els seus efectes –
atenent els motius del seu empresonament cautelar- poden afeblir el marc de
convivència que el nostre sistema polític ha de protegir.
Atès, el respecte a la legalitat com a principi democràtic i el compromís amb el diàleg i la
negociació com a elements bàsics per a la convivència i llibertat, sota els valors del
pluralisme i la participació política en una societat democràtica.
Atès que, com electes locals ens sentim apel·lats a la responsabilitat de contribuir a
l’entesa en aquestes hores i dies crítics que viu el nostre país, i no volem alimentar cap
espiral de reacció o actuacions extremes que esquerdin els espais de diàleg i convivència
pacífica del nostre municipi.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 21 de novembre de 2017 va
dictaminar la moció amb els vots en contra d'ERC, CiU i amb l'abstenció del PP i PXC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar –respectant, per damunt de tot, la independència del poder Judicial i
dels seus jutges en el marc del nostre Estat de Dret- la revisió d’aquest acte judicial de
caràcter cautelar, i la posada en llibertat del ex-vicepresident del Govern, i dels seus set
ex-consellers.
Segon. Interpel·lar a totes les institucions implicades directament, i davant la proximitat
de la convocatòria electoral sumada a la delicada situació política i social actual que viu
el país, que aconsegueixin plegats afavorir un marc de resolució política, mitjançant el
diàleg i l’acord.
Tercer. Traslladar aquests acords a la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, al
Govern de l’Estat, a les Corts Espanyoles, a la Diputació provincial, al Consell Comarcal, i a
la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de Municipis de Catalunya.
Es sotmet a votació la moció presentada, no aprovant-se amb el vot en contra d’ERC,
CiU, l’abstenció del PP i PxC i el vot a favor del PSC.
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5.2 Aprovar, si procedeix, moció per la llibertat de les preses i presos polítics
presentada pels grups municipals d'ERC i CiU.
El dia 30 d’octubre, el fiscal general de l’Estat va presentar davant l’Audiència Nacional i
el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics contra el
Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de Catalunya, per
haver dut a terme l’aplicació dels resultats de l’1-O.
El dia 2 de novembre, l’Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres del
legítim Govern de la Generalitat de Catalunya i en va demanar la detenció de la resta.
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva
declaració prevista per al proper 9 de novembre.
Aquests actes se sumen a una campanya d’ús arbitrari de la justícia espanyola amb fins
polítics, com ja s’havia vist en els casos dels presidents de l’ANC i Òmnium Cultural, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la consulta del 9N.
L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta contra
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també contra
el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
adoptada pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificada per l’Estat Espanyol.
Des d’aquest consistori, i al llarg dels anys, sempre s’han defensat les institucions de
govern de Catalunya. El compromís de Roquetes amb la llibertat, la pau, el diàleg i
Catalunya és ferm i innegociable.
Atès que la Comissió informativa d'Afers interns, gestió de persones i seguretat
ciutadana, en la seva sessió ordinària, celebrada el dia 21 de novembre de 2017 va
dictaminar la moció amb els vots a favor d'ERC, CiU i els vots en contra del PP i PXC.
Proposem al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Rebutjar l’escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l’excarceració
immediata de tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre
pacíficament i democràtica, d’acord amb el mandat sorgit de les urnes.
Segon.- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya,
encapçalat pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l’Honorable
vicepresident Oriol Junqueras.
Tercer.- Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s’han vist
desposseïts de les seves competències per l’aplicació indigna de l’article 155 de la CE.
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Quart.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l’arbitrarietat i
l’ús partidista amb què s’estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders
que qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir.
Cinquè.- Instar la Unió Europea i la resta d’institucions internacionals a exercir una
mediació política que faciliti el diàleg i la cerca d’una solució política.
Sisè.- Exigir l’aixecament immediat de l’aplicació de l’article 155 de la CE.
Es sotmet a votació la moció presentada, aprovant-se per majoria amb el vot a favor
d’ERC, CiU, l’abstenció del PSC i el vot en contra del PP i PxC.
5.3. Aprovar, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 686/2017,
referent al contracte de cessió d'ús d'espai municipal per a impartir cursos de
certificació professional entre Baix Ebre Innova S.L i l'Ajuntament de Roquetes.
Atès que Baix Ebre Innova, SL, com a entitat col·laboradora del Servei d’Ocupació de
Catalunya acreditada per a la impartició de cursos de Certificació Professional i/o del
Catàleg d’especialitats formatives, ens ha proposat participar en projectes de
col·laboració amb entitats acreditades pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la
impartició de cursos de Formació Professionalitzadora.
En aquest sentit, l'Ajuntament de Roquetes acorda cedir l'ús dels espais que formen
part de l’edifici públic localitzat a l'antic Ajuntament ubicat al carrer Canal número 11
(Roquetes – Baix Ebre) i una relació d'equips i mobiliari, per a desenvolupar les accions
formatives de Certificació Professional COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest espai es susceptible
d’homologació per a la realització la formació esmentada.
Atès el que estableix l'article 21.1 k de la Llei 7/1985, de 22 d'abril, Reguladora de les
bases de Règim local i l'article 53.1 k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya.
RESOLC,
Primer.- La cessió d'ús dels espais que formen part de l’edifici públic situat a l'antic
Ajuntament ubicat al carrer Canal número 11 del Municipi de Roquetes (Baix Ebre), a
l’entitat col·laboradora del Servei d’Ocupació de Catalunya, Baix Ebre Innova SL per a la
impartició de les accions formatives pròpies de l’especialitat de Certificació Professional
COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç en que Baix Ebre Innova SL hi està acreditat i
acompleix els requisits necessaris.
Segon.- L’espai es dedicarà a la realització d’accions formatives de caràcter teòric
emmarcats en la Formació Ocupacional per a persones aturades que subvenciona el
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Servei d’Ocupació de Catalunya i executa Baix Ebre Innova SL com a entitat
col·laboradora. A més, també hi seran localitzats els espais destinats a les tasques
complementàries a realitzar pel professorat i d’atenció als alumnes.
Tercer.- El període d’actuació en que es desenvoluparan les accions formatives pròpies
del curs COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç serà durant les anualitats 2018 i 2019,
concretament, de dilluns a divendres amb un horari comprés entre les 9:00 del matí i les
14:00 del migdia, suposant això un nombre d’hores amb dret d’ús de 115 hores totals
anuals (repartides en 25 hores setmanals). El calendari dels cursos es facilitarà a
posteriori de l’atorgament de la subvenció corresponent a aquest Curs de Certificació
Professional i es comunicarà amb una antelació mínima de 30 dies abans de l’inici de
l’acció.
Quart.- La disponibilitat exclusiva dels l’espai a utilitzar són concretament una aula de
Formació de 49,93 metres quadrats a la segona planta de l’edifici públic localitzat a
l'antic
Ajuntament on es podran desenvolupar les diferents accions formatives. També és
disposaran de manera exclusiva zones comunes com ara una sala per al professorat, una
sala d’atenció als alumnes, sal de treball compartit i WC.
Cinquè.- Els usuaris de les instal·lacions durant la execució dels cursos en l’horari
estipulat seran els alumnes matriculats a la especialitat de Certificació Professional
COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç que executarà Baix Ebre Innova SL, així com el
professorat assignat.
Sisè.- Les obligacions de l’entitat Baix Ebre Innova, SL són:
1.Adoptar les mesures oportunes per a coordinar el bon funcionament de les activitat.
2.Conservar en bon estat els equipaments i les instal·lacions.
3.Abonar l’import dels danys que es poguessin ocasionar als bens objectes d'utilització,
dels quals es faran totalment responsables. Amb aquesta finalitat, estaran obligats a
formalitzar una assegurança de responsabilitat civil que garanteixi sense limitació la
reparació dels possibles danys en instal·lacions i materials i la indemnització per danys a
persones i bens aliens, així com de robatori.
4.No utilitzar l’equipament i la instal·lacions per a finalitats diferents de les
determinades en l’autorització.
5.No utilitzar sota la seva responsabilitat espais no sol·licitats per al desenvolupament
de l’activitat autoritzada.
6.No cedir, traspassar autoritzar o llogar a tercers els espais que s’han autoritzat per al
seu ús.
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7.Acordar amb el representant de l’ajuntament la utilització de l’equipament fora de
l’horari que figura en el present contracte de lloguer. En cas que s’hagi d’utilitzar de
forma puntual, el representant de l’ajuntament haurà de saber com a mínim una
setmana abans.
Setè.- Les obligacions de l’Ajuntament de Roquetes són:
1.Cedir l'ús dels espais i equipaments estipulats durant el període de la execució dels
curs de Certificació Professional COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç atorgat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya a l’entitat Baix Ebre Innova SL. i/o executats per la
mateixa de per a l’ús exclusiu de l’entitat Baix Ebre Innova SL.
2.Facilitar la documentació necessària a l’entitat per a la correcta acreditació dels espais
com a aula/taller/camp de pràctiques.
3.Facilitant l’activitat formativa i condicionant els espais per al correcte ús d’aquest,
cedint l'ús dels espais comuns, per al seu ús compartit, com ara WC, sala de treball
compartit, etc...
4.Cedir l'ús de manera exclusiva l’ús dels espais destinats als formadors i responsables
de Baix Ebre Innova SL.
5.Mantenir les instal·lacions en l’estat de conservació adequat per al seu ús durant el
període acordat d’actuació i dotar del personal necessari per assolir aquest objectiu.
6.Respectar que l’acreditació de l’homologació per a l’espai cedit i resolta pel Servei
d’Ocupació de Catalunya va associada i pertany la seva titularitat a l’entitat Baix Ebre
Innova SL, per aquest motiu dit espai només es podrà usar en la realització del curs
COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç impartit per aquesta entitat.
Vuitè.- Es constituirà una comissió de seguiment de la instal·lació que estarà formada
per:
•Representant facultat per l’Ajuntament de Roquetes
•Tècnic coordinador de l’entitat Baix Ebre Innova, SL.
Aquest òrgan tindrà com a funció principal vetllar pel bon funcionament de l’activitat
que es realitza a la instal·lació, fer-ne el seguiment i acordar l’acotament previ a l’inici de
les accions formatives dels espais cedits.
Novè.- L’entitat Baix Ebre Innova SL abonarà a l’Ajuntament de Roquetes, en concepte
d'ús dels espais, en funció de la futura subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de
Catalunya per al desenvolupament de les accions formatives vinculades al certificat de
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professionalitat COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç, i també en funció de les
hores amb dret d’ús acordades, el preu establert de 5 euros/hora. La secció de l’itinerari
formatiu a realitzar és la part teòrica que serà de 115 hores totals anuals (50% de les
hores totals de l’especialitat de certificat de professionalitat COMT0211 Activitats
Auxiliars de Comerç). Per aquest motiu, el cost final serà de 575,00 euros. Aquestes
condicions econòmiques, són susceptibles de ser modificades per l’acord mutu
d’ambdues parts 15 dies abans de l’inici del curs atorgat com a data màxima.
Desè.- El present contracte entrarà en vigor a data de la seva signatura i serà d’aplicació
a partir del 18 de desembre de l’any 2017. El final del període de vigència serà el 31 de
desembre de 2019. El dret d’ús no es pot interrompre fins la finalització d’aquestes
accions, per aquest motiu s’acota tot el període lectiu destinat a la impartició del curs de
Certificació Professional COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç. Aquest contracte es
podrà prorrogar de forma expressa fins a dos anualitats més, previ acord d’ambdues
parts, amb un total de 4 anys a la signatura del mateix.
Onzè.- Seran causes de resolució o extinció del present contracte, el transcurs del seu
termini de vigència, l’incompliment dels seus pactes, així com aquelles altres previstes a
la legislació vigent.
Dotzè.- Aprovar el contracte de cessió d’ús d’espai municipal per a impartir cursos de
Certificació professional entre Baix Ebre Innova, SL i l'Ajuntament de Roquetes.
Tretzè.- Facultar al senyor alcalde perquè signi quants documents siguin precisos per a
l'execució d'aquest Decret.
Catorzè.- Ratificar aquest Decret d'alcaldia en el proper Ple de l'Ajuntament de
Roquetes.
Quinzè.- Notificar aquest Decret a Baix Ebre Innova, SL, i als departaments de personal,
d'intervenció i tresoreria, als efectes oportuns.
Es sotmet a votació la ratificació del Decret d’Alcaldia, i s’aprova per unanimitat dels
membres presents, ERC, CiU, PSC, PP i PxC.
5.4. Aprovar, si procedeix, ratificació del decret d'alcaldia número 703/2017,
referent al conveni de cessió d'espais entre la Fundació Privada Gentis i
l'Ajuntament de Roquetes.
La Fundació Privada Gentis promou la creació d’accions, programes i serveis que actuïn
directament sobre la inserció i formació ocupacional de persones en risc,
majoritàriament a traves de convocatòries i programes amb finançament públic, entre
d’altres el Departament d’Empresa i Coneixement, SOC i Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
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Que la Fundació Privada Gentis és una entitat sense ànim de lucre que el seu objectiu
principal és promoure la millora de la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió
social i que per aconseguir-ho estableix dinàmiques de col·laboració i coordinació amb
altres entitats i/o administracions públiques per tal de maximitzar els recursos que hi ha
al territori.
Que l’Ajuntament de Roquetes, entre els seus objectius d’àmbit social, es troba la de
col.laborar activament en la millora de la qualitat de vida de tots els seus ciutadans
incloent aquells que es troben o es poden trobar en risc d’exclusió social.
L’Ajuntament de Roquetes està interessat en participar en projectes de col·laboració
amb entitats acreditades pel Servei d’Ocupació de Catalunya per a la impartició de
cursos de Formació Professionalitzadora, així com d’altres organismes públics i/o privats
acreditadors d’accions formatives, com ara la FUNDACIÓ PRIVADA GENTIS.
Vist el conveni de cessió d'espais entre la Fundació Privada Gentis i l'Ajuntament de
Roquetes.
Atès el que estableix l'art. 21.1.h) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local, i els articles 53.1 i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual
s'aprova el text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC,
Primer.- Aprovar el conveni de cessió d'espais entre la Fundació Privada Gentis i
l'Ajuntament de Roquetes. El contracte entrarà en vigor des de la data de la seva
signatura i tindrà una vigència d'un any.
Segon.- L'Ajuntament de Roquetes queda exonerat de qualsevol
responsabilitat que se'n pugui derivar de l'execució d'aquest conveni.

tipus

de

Tercer.- Comunicar a la Fundació Privada Gentis i en el seu nom i representació a la
senyora Marta Cid Pañella, amb NIF: 40917608 X, Gerent de l'esmentada fundació,
inscrita al Registre de Fundacions amb número 2337 i amb CIF G17679267.
Quart.-Comunicar aquesta Resolució a la Fundació Privada Gentis i en el seu nom i
representació a la senyora Marta Cid Pañella , i al departament de cultura, ensenyament
i joventut, als efectes oportuns.
Es sotmet a votació la ratificació del Decret d’Alcaldia, i s’aprova per unanimitat dels
membres presents, ERC, CiU, PSC, PP i PxC.
5.5. Donar compte de la modificació de la denominació del Grup Municipal de
Convergència i Unió "CiU" a Grup Municipal de Partit Demòcrata "PdeCAT".
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Antecedents:
A les passades eleccions municipals del maig de 2005 la candidatura de Convergència i
Unió "CIU" obtingué 2 regidors, els quals subscrivim el present escrit.
A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de Convergència i Unió,
als efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos per la normativa
aplicable.
El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de forma explícita
la voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba en fase de
liquidació.
En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar un acord
de transitorietat a través del qual l'acció política de CDC la desenvoluparia la nova força
política, el Partit Demòcrata Europeu Català, "PDeCAT".
Fonaments de dret:
Els articles 20.1 c i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, es refereixen als grups polítics municipals.
Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen els
grups polítics.
Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal de règim local de Catalunya, regulen als grups municipals.
No existeix normativa específica referent al canvi de denominació dels grups municipals,
la qual cosa no impedeix que es pugui realitzar el canvi proposat, sempre que es
respectin els límits marcats en la normativa sobre la modificació dels mateixos.
L'únic límit existent és la plena identificació dels actors de la vida municipal amb els
partits polítics, les federacions, les coalicions o les agrupacions que hagin participat en
el procés electoral.
Correspon al Ple la competència per examinar i decidir si la constitució i per tant el canvi
de denominació compleix amb la normativa d'aplicació.
El procediment no té una regulació específica, per tant correspon, per mutatis mutandis,
el mateix procediment establert en la norma per a la constitució dels grups municipals i
tot això sense perjudici del que s'estableix en relació amb l'acord del Ple de creació dels
grups municipals d'acord amb el que assenyala el TRLMRLC.
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No hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra que no es
correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es van
presentar com a candidatura a les eleccions locals. Actualment la federació de
Convergència i Unió es troba en procés de dissolució, i l'acció política de Convergència
Democràtica de Catalunya s'ha vist substituïda per una nova formació, el Partit
Demòcrata Europeu Català, justificant la legitimitat del canvi de denominació.
El canvi de denominació no causa perjudici a la resta dels Grups Municipals existents al
no ser susceptible de confusió amb cap d'ells i a més està subscrit per tots els membres
que formen el grup municipal.
Per tot l'exposat, es dona compte al Ple del canvi de denominació del Grup Municipal de
Convergència i Unió a Grup Municipal de Partit Demòcrata "PDeCAT".
6. Control dels òrgans de govern
6.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 37/2017, de data 24 d’octubre de 2017
- núm. 38/2017, de data 31 d’octubre de 2017
- núm. 39/2017, de data 7 de novembre de 2017
- núm. 40/2017, de data 14 de novembre de 2017
6.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 11/2017 (del número 671/2017 al número
703/2017)

Resolució Alcaldia núm. 671/2017

Referent a aprovar l’expedient de modificació
de crèdit número 15/2017 per transferències
de crèdit entre aplicacions pressupostàries
del pressupost municipal.

Resolució Alcaldia núm. 672/2017

Referent a que la Direcció General
d’Administració Local autoritzi al funcionari
amb habilitació de caràcter estatal, que es
troba ocupant el lloc d'interventor de
l'Ajuntament de Tortosa, el senyor Luis
Antonio Casanova Vallespín, a ocupar mentre
resti vacant la plaça, mitjançant acumulació,
les funcions reservades a la intervenció de
l'Ajuntament de Roquetes, tot això de
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conformitat amb l'article 31 del Reial decret
1732/1994, de 29 de juliol, sobre Provisió de
Llocs de treball reservats a Funcionaris
d'Administració Local amb Habilitació de
caràcter Nacional.
Resolució Alcaldia núm. 673/2017

Referent a autoritzar l'expedició d’un
pagament a justificar amb càrrec a l'aplicació
pressupostaria
6.920.22200
Servei
Comunicacions, per un import de 400,00 €, a
favor de la senyora Ma. Auxiliadora Martínez
López, conserge de l'Ajuntament, per atendre
el pagament de les despeses diàries de
correus.

Resolució Alcaldia núm.674/2017

Referent a autoritzar, al senyor Juan Trullén
Pla, l'ocupació de la via pública la via pública
de manera temporal pel dia 26 d'octubre, al
carrer Sant Ramon 24, en relació a la llicència
d'obres expedient núm. 89/2017 amb motiu
d'injectar morter a la planta baixa, salvant el
dret de propietat i sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 675/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació dels tiquets de correus
següents: 9,24 €, 51,79 € i 162,68 €.

Resolució Alcaldia núm. 676/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús d'un
escenari de 10 peces a la senyora Ester
Gombau Morelló, en representació de l'AV
Raval de Cristo, per a la celebració de la festa
de la castanyada el dia 31/10/2017.

Resolució Alcaldia núm. 677/2017

Referent a autoritzar la cessió d'ús de 10
portes i 20 cavalles, a la senyora Ma.
Auxiliadora Sánchez Bellés, en representació
de l'Escola Mestre Marcel·lí Domingo, per a la
celebració de la festa de la castanyada el
31/10/2017.

Resolució Alcaldia núm. 678/2017

Referent a sancionar amb la imposició de
multa, a un particular, atès els càlculs de la
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sanció solament es fa respecte de les
infraccions greus no prescrites a l'efecte del
procediment sancionador, per infracció de la
legalitat urbanística, al polígon 51 parcel·la
136, partida Horta.
Els valors de superfície i volums son els
mesurats en la visita del 29 de desembre de
2015 i que son els mateixos que va fer
l'interessat. No obstant, s'han de considerar
com a faltes greus i aplicar el valor 2 de la
formula.
Resolució Alcaldia núm. 679/2017

Referent a la convocatòria
a la sessió
ordinària del Ple de l'Ajuntament de Roquetes
prevista per al dimarts, 31 d'octubre de 2017,
a les 19:00 hores, a la sala de Sessions de
l’Ajuntament.

Resolució Alcaldia núm. 680/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, atès el
que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 31
d'octubre de 2017, a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 681/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació corresponent a les
indemnitzacions per als grups polítics
municipals del mes d'octubre, per un import
total de 650,00 €.

Resolució Alcaldia núm. 682/2017

Referent a autoritzar, al senyor José Blanch
Centelles, ocupar durant una setmana
aproximadament a partir del dia 2 de
novembre una plaça d'aparcament al carrer
Sta. Càndia – Major 22, amb motiu de la
sol·licitud d'obra menor per substitució del
paviment i rampa actual, salvant el dret de
propietat i sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 683/2017

Referent a donar-se per assabentat que la
Lira SCP durà a terme en el seu establiment
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situat al carrer Sant Josep, 15 una actuació
musical el dia 31 d'octubre des de les 23,00
hores fins les 3,00 de la matinada del dia 1 de
novembre de 2017.
Resolució Alcaldia núm. 684/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació corresponent a les
indemnitzacions per als grups polítics
municipals.

Resolució Alcaldia núm. 685/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
funcionari i laboral corresponent al mes
d'octubre de 2017 que ascendeix a l'import de
172.742,56 euros, segons consta en
l’expedient administratiu instruït per a la seva
aprovació, i reconèixer a cadascú dels
treballadors que consten en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d’ells s’indiquen.

Resolució Alcaldia núm. 686/2017

Referent a la cessió d'ús dels espais que
formen part de l’edifici públic situat a l'antic
Ajuntament ubicat al carrer Canal número 11
del Municipi de Roquetes (Baix Ebre), a
l’entitat col·laboradora del Servei d’Ocupació
de Catalunya, Baix Ebre Innova SL per a la
impartició de les accions formatives pròpies
de l’especialitat de Certificació Professional
COMT0211 Activitats Auxiliars de Comerç en
que Baix Ebre Innova SL hi està acreditat i
acompleix els requisits necessaris.

Resolució Alcaldia núm. 687/2017

Referent a declarar el bé, vehicle Renault,
matrícula T-7819-AD, com bé no utilitzable
per deficient estat i deterioració, resulta
inaplicable als Serveis Municipals als quals
està adscrit, que podrà ser alienat o altres
supòsits, segons les regles especials que es
regulen per a aquest tipus de béns.

Resolució Alcaldia núm. 688/2017

Referent
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presentades un ciutadà, atès que no
s’adeqüen a la realitat dels fets ocorreguts el
dia 28/09/2017, als contenidors del carrer
Constitució, per infracció de l’ordenança
municipal de convivència Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 689/2017

Referent a aprovar la relació, per odre de
registre d'entrada, dels aspirants admesos i
exclosos en la convocatòria que ha de regir la
selecció, mitjançant concurs oposició, per
cobrir amb caràcter interí la plaça de
secretaria de l'Ajuntament de Roquetes,
inclosa
a
l'Escala
de
funcionaris
d'administració local amb habilitació de
caràcter nacional, subescala Secretaria,
categoria d'entrada, enquadrada al grup
subgrup A1.

Resolució Alcaldia núm. 690/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
una ciutadana, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 691/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
una ciutadana, per haver infringit l’article 47
b) A de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 692/2017

Referent a iniciar expedient sancionador a
una empresa per haver infringit l’article 47 b)
A de l’Ordenança Municipal de Convivència
Ciutadana.

Resolució Alcaldia núm. 693/2017

Referent a aprovar les gratificacions per
assistència als òrgans col·legiats dels
membres de la corporació, corresponents al
mes d'octubre de 2017, que ascendeixen a
l'import total de 20.400,00 €, segons consta
en l’expedient administratiu instruït per a la
seva aprovació.
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Resolució Alcaldia núm. 694/2017

Referent a convocar a tots els treballadors de
l'Ajuntament de Roquetes a una ATURADA
GENERAL el dimecres dia 8 de novembre de
2017, de les 00.00 hores fins les 24.00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 695/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, atès el
que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 7 de
novembre de 2017, a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 696/2017

Referent a iniciar l’expedient número 16/2017
de modificació de crèdits mitjançant
transferències de crèdit entre aplicacions
pressupostàries del pressupost municipal
vigent.

Resolució Alcaldia núm. 697/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus
següent: 5,52 €.

Resolució Alcaldia núm. 698/2017

Referent a la convocatòria de la sessió
ordinària de la Junta de Govern Local, atès el
que estableix l’art.112 del ROF, en 1a.
convocatòria prevista per al dimarts, 14 de
novembre de 2017, a les 18:00 hores.

Resolució Alcaldia núm. 699/2017

Referent a autoritzar, al senyor Ramon
Martínez Gallardo, en representació de la
Comunitat de Propietaris Frasa, ocupar
durant un parell de dies aproximadament a
partir del proper dia 16 de novembre quatre
places d'aparcament al carrer Calderon de la
Barca, amb motiu de les obres per fer una
nova connexió de l'edifici a la xarxa de
clavegueram, apart de la ja existent,, salvant
el dret de propietat i sense perjudici a tercers.

Resolució Alcaldia núm. 700/2017

Referent a autoritzar, al senyor Fco. Javier
Baiges Estrada, en representació de la
Comunitat de Propietaris C. Tirso de Molina
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s/n, ocupar la via pública amb una plataforma
elevadora al carrer Alcalde Marin, amb motiu
de reparació i treballs varis en façana, el
proper dia 16 de novembre de 2017 de les 7 a
les 19 hores, aproximadament, salvant el dret
de propietat i sense perjudici a tercers.
Resolució Alcaldia núm. 701/2017

Referent a autoritzar al Sr. Luis Antonio
Casanova Vallespin,funcionari d’Administració
Local, categoria superior, a acumular les
funcions del lloc de treball d’intervenció de
l’Ajuntament de Tortosa amb les d’intervenció
de l’Ajuntament de Roquetes.

Resolució Alcaldia núm. 702/2017

Referent a autoritzar i disposar la despesa i
reconèixer l'obligació del tiquet de correus,
següent: 98,98 €.

Resolució Alcaldia núm. 703/2017

Referent a aprovar el conveni de cessió
d'espais entre la Fundació Privada Gentis i
l'Ajuntament de Roquetes. El contracte
entrarà en vigor des de la data de la seva
signatura i tindrà una vigència d'un any.

6.3. Donar compte de la Resolució de Presidència següent:
- Relació número 11/2017 (del número 29/2017 al número 30/2017)

Resolució Presidència núm. 29/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes d'octubre de
2017 que ascendeix a l'import de 5.019,96 €
segons consta en l’expedient administratiu
instruït per a la seva aprovació, i reconèixer
a cadascú dels treballadors que consten en
ella el dret a percebre les quantitats

Resolució Presidència núm. 30/2017

Referent a aprovar la nòmina del personal
laboral corresponent al mes d'octubre de
2017 que ascendeix a l'import de 5.019,96
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€
segons
consta
en
l’expedient
administratiu
instruït per a la seva
aprovació, i reconèixer a cadascú dels
treballadors que consten en ella el dret a
percebre les quantitats que per a cadascú
d’ells s’indiquen.

7. Mocions de control
El senyor Alcalde diu que no té constància de què, cap dels grups municipals hagi
presentat cap moció de control i a la vegada pregunta als diferents portaveus si en
volen sotmetre a la consideració del Ple alguna moció, en aquest moment de la sessió.
Els portaveus dels grups municipals responen que no en presenten cap.
8. Precs i preguntes
I no havent més assumptes per tractar, el senyor Alcalde aixeca la sessió de la qual jo,
com a Secretària acctal. estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde,

La secretària acctal.

Francesc A. Gas Ferré

Maria Teresa Piñol Piñol
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