EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: EXTRAORDINARI
NÚM: 3/2014
DATA: 6 DE MARÇ 2014
ORDRE DEL DIA:
1. Incorporació per via d'urgència, en virtut d'allò acordat per Junta de Portaveus,en
sessió de data 6 de març de 2014, de la Declaració Institucional en defensa de la
gestió sostenible dels recursos hídrics de la Conca de l'Ebre i el Delta.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
2. QUALITAT DE VIDA I TURISME
2.1 Aprovar, si procedeix, adhesió a la Declaració Institucional del 8 de març de 2014,
Dia Internacional de la Dona.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
“Primer:Adherir-nos a la Declaració Institucional del 8 de març de 2014, Dia Internacional
de la Dona.
Segon: Notificar aquest acord a tots els interessats, per al seu coneixement i efectes
oportuns”.
3. HISENDA
3.1 Aprovar, si procedeix, expedient número 4/2014 de modificació de crèdits per
suplement de crèdit.
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 de modificació de crèdits número 4/2014 per suplement de crèdit,
que cal de finançar mitjançant baixes de crèdits d'aplicacions pressupostàries de despeses,
del pressupost municipal vigent.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no
es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
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3.2 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 quart trimestre
2013.
4. GOVERNACIÓ
4.1 Aprovar, si procedeix, la declaració institucional en defensa de la gestió
sostenible dels residus hídrics de la Conca de l'Ebre i el Delta.
S'aprova per unanimitat dels membres que de dret i de fet legalment el componen.
“1. Rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat en considerar que atempta
contra els interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l’Ebre,
especialment en el tram final del riu Ebre i el seu delta.
2. Demanar al Govern de la Generalitat que continuï mantenint la seva oposició a
l’esmentat Pla i procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d’evitar la seva
aplicació.
3. L’Ajuntament de Roquetes procedirà a oposar-se políticament i jurídica al Pla, ja sigui
directament o afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions,
organismes o entitats.
4. Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les
Corts Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE)”.
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