EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER ORDINARI
DATA: 28 DE FEBRER DE 2017
NÚM. 2/2017
ORDRE DEL DIA
1. Aprovar si procedeix, esborranys actes anteriors
- número 13/2016, de data 29 de novembre de 2016
- número 14/2016, de data 13 de desembre de 2016
- número 15/2016, de data 29 de desembre de 2016
2. Qualitat de Vida
2.1. Aprovar, si procedeix, protocol i conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de
Roquetes i SOREA.
S'aprova per unanimitat dels membres que legalment el componen.
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U., en ordre a possibilitar
l’accés de les persones usuàries del servei municipal d’abastament d’aigua potable, en
situació d’urgència social, als ajuts del Fons de Solidaritat posat en marxa per la
concessionària., amb una vigència d'un any, des de la seva signatura, podent renovar-se, de
forma expressa, per períodes d'1 any fins a un màxim de 4, en els termes previstos en el
document que acompanya aquesta proposta i que forma part de l'expedient a tots els
efectes.
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la seva signatura.
Tercer.- Notificar-ho a SOREA i comunicar-ho al departament d'intervenció i al
departament de serveis socials d'aquest Ajuntament, als efectes legals oportuns.
3. Afers interns, Gestió de persones i Seguretat Ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, moció de suport al sector agroalimentari català que
presenten els grups municipals d'ERC, CiU,PSC i PxC.
S'aprova per unanimitat dels membres que legalment el componen.
Primer. Donar suport a l’establiment d’un contracte de país entre el sector
agroalimentari i la societat, basat en els següents punts:
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a. Reconèixer la importància del paper que juga el sector agrari dins del país, tant des
del punt de vista econòmic com des del punt de vista ambiental, social i territorial,
reconeixent la contribució del sector primari en:
• L’abastament segur d’aliments a la població
• La gestió del medi i la conservació dels recursos naturals i del paisatge agrari i rural
• L’ocupació equilibrada del territori
b. Promoure el desenvolupament del sector sobre la base de l’empresa d’economia
familiar agrària, establint polítiques que tinguin com a principal referència l’empresa
familiar, amb reconeixement de drets i deures per cadascun dels seus membres, com a
factor d’arrelament al territori i de no deslocalització de l’activitat, que aplica criteris de
gestió econòmica moderna, basada en la comptabilitat analítica i l’estudi de costos de
l’activitat i de rendibilitat de les seves inversions i, que pel seu lligam amb el territori,
aplica bones pràctiques agràries per assegurar la sostenibilitat i el futur del medi en el
que treballa, mantenint els recursos naturals bàsics i reduint els impactes negatius de
l’activitat agrària sobre el medi.
c. Orientar els ajuts de les diferents administracions a objectius que permetin enfortir el
sector, tant des del punt de vista de la seva capacitat productiva, com de la seva
capacitat d'organització i cooperació, com des del punt de vista de la seva rendibilitat,
amb l’objectiu de fer-lo més competitiu, millorar la seva capacitat d'incidir en la cadena
de valor i, per tant, facilitar l’adaptació a les oportunitats del mercat i dels nous hàbits
de consum de la societat.
d. Establir polítiques per a què el mercat i la societat valorin com cal els productes que
ofereixen les empreses agràries, de manera que els paguin uns preus justos que es
converteixin en rendes dignes, i que els ajuts no siguin un objectiu en si, sinó que siguin
un suport a l’activitat que es desenvolupa amb la finalitat d’assolir uns objectius que
permetin a les empreses agràries competir en un mercat global i competitiu.
e. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d’oportunitats, que
facilitin el relleu generacional a les empreses agràries fomentant noves incorporacions,
sense discriminació per l’origen, que assegurin també la plena participació de les dones
dins el sector agrari, i que assegurin una bona formació agrària, tant a les escoles de
capacitació com a les universitats.
f. Establir uns estàndards mínims de producció per assegurar la qualitat i la seguretat
dels productes alimentaris, i també processos de producció sostenibles i respectuosos
amb el medi i l’entorn.
g. Desenvolupar nous models de governança que promoguin l’empoderament del sector
primari i la seva coresponsabilitat en la gestió sostenible de l’activitat mitjançant
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plantejaments de gestió participativa i cogestió.
h. Promoure la diversificació de l’economia agrària a través d’incentivar la transformació
i la comercialització dels productes propis de l’explotació, afavorint la venda de
productes de temporada i de proximitat, per venda directa o circuit curt de
comercialització, per a què el valor afegit es quedi a l’empresa agrària i alhora reduir la
petjada de carboni de les produccions agràries.
i. Incentivar la investigació, recerca i transferència tecnològica per la modernització i el
desenvolupament d’unes empreses agràries adaptades als temps actuals i que els
permeti adaptar-se als requeriments futurs, millorant, a través del coneixement, la
professionalització del sector.
j. Continuar impulsant polítiques per controlar els danys derivats de la fauna salvatge i
establir mesures per prevenir i reduir aquests danys a les explotacions afectades, així
com per evitar, en la mesura que sigui possible, i compensar les pèrdues econòmiques
per aquest concepte.
k. Aprovar una llei que reguli què es considera espai agrari i els usos i les intervencions
que s'hi porten a terme, de manera que quedi protegit de les activitats urbanístiques i
pugui continuar desenvolupant la seva tasca productora d’aliments.
Segon. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya i a la
Generalitat de Catalunya.
3.2. Aprovar, si procedeix, moció d'adhesió al Pacte Nacional pel referèndum que
presenten els grups municipals d'ERC, CiU, i EiPR-E.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, EiPR-E, l'abstenció de PSC, i el
vot en contra de PxC.
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions, partits polítics, sindicats i
agents econòmics es sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu
Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
4. Hisenda
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4.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit,
expedient núm. REC 01/2017 RC.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PxC i l'abstenció del PSC i
d'EiPR-E.
Primer.- Aprovar l’expedient núm. REC 01/2017, de reconeixement extrajudicial de
crèdits de Roquetes Comunicació, per un import total (IVA inclòs) de 310,85 €. El detall
individualitzat consta a l'annex 1 d'aquest acord.
Segon.- Aprovar la factura d'abonament número 202375, de "En Antena Produccions,
SL", de data 29/12/2016, per un import total de 20,57 €, la qual anul·la la factura número
16/201816, de data 01/04/2016, annex 2 d'aquest acord.
Tercer.- Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
4.2. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit,
expedient núm. REC 02/2017.
S'aprova per majoria absoluta amb el vot a favor d'ERC, CiU, PxC i l'abstenció del PSC i
d'EiPR-E.
1. Aprovar l’expedient núm. REC 02/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdit, per
import de 88.887,93€, 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 crèdit.
4.3. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart
trimestre de 2016, 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.
Es dóna compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre
de 2016, 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.
4.4. Donar compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2016.
Es dóna compte del Període Mig de Pagament (PMP) d'acord amb el previst al RD
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635/2014, de 25 de juliol, corresponent al quart trimestre 2016.
4.5. 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
2016.
Es 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 quart trimestre 2016.
4.6. Donar compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al quart trimestre 2016.
Es dóna compte de l'informe d'Intervenció, referent al seguiment del Pla d'Ajust,
corresponent al quart trimestre 2016.
5. Control dels òrgans de govern
5.1. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 9/2016 (del número 793/2016 al número
801/2016)
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 2/2017 ( del número 28/2017 al número
82/2017)
5.2. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació Resolucions de Presidència número 2/2017 (del número 3/2017 al número
9/2017)
6. Mocions de control
7. Precs i preguntes
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