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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 15/2015 
DATA:  13 D’OCTUBRE DE 2015 
HORA INICI: 21:30 h 
HORA FINALITZACIO: 23:36 h 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello. 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sra. Carme 
Franch Rius, Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. 
Francisco Castro Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. José Emilio 
Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra. Iolanda Gil 
Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau 
Bonet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats: Sr. Joan Bertomeu Bertomeu 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 

PART RESOLUTIVA 
 

1r.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS: 
 
NÚM. 13/2015  EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 1/09/2015 

NÚM. 14/2015 ORDINÀRIA DE DATA 08/09/2015 

 

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a fer a 
les actes esmentades i tots els grups manifesten que estan d’acord amb el seu 
contingut i per tant queden aprovades per unanimitat. 
 

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

 
HISENDA 
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2n.- DONAR COMPTE LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2016-2018 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de la tramesa de la 
documentació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques relativa a les 
línies fonamentals del pressupost 2016-2018, restant el ple assabentat. 
 
3r.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2015 TRASPÀS ENTRE PARTIDES 
SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 6 d’octubre de 2015, el Secretari acctal., dona 
lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist l’estat d’execució del pressupost a data 30 d’agost de 2015 en el seu 
apartat de despeses es desprèn que hi ha partides de despeses amb 
consignació insuficient, altres a les quals no s’esgotarà la seva consignació. 
 
Atès que en l’expedient 10/2015 que s’adjunta desglossat per partides es pot 
observar que són transferències de crèdit que no incrementen el pressupost. 
 
Atès que les transferències proposades afecten a diferents capítols, grups de 
programes i a despeses per inversió. 
 
Atès que les partides que es proposa minorar no han estat incrementades 
mitjançant suplements o altres transferències. 
 
Vist que no hi ha cap compromís de despesa, en relació amb les partides que 
es proposa minorar que impedeixi aquesta modificació. 
 
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 179 i 180 del RDL 
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, PROPOSA al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1r.- Que s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2015 que 
s’adjunta per un import global de 84.589,23.-€ amb el següent desglossament: 
 
 Transferències de crèdit   84.589,23.-€ 
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 Finançament 
 
 Transferències de crèdit a la baixa 84.589,23.-€ 
 

RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

21000.15320 Vis públiques 6.000,00.-€  

21200.34200 Manteniment instal·lacions esportives 1.097,46.-€  

22104.16300 Vestuari brigada, seguretat i salut 300,00.-€  

22604.92000 
Defensa jurídica (Resp.Patrimonial Oscar 
Rodenes) 30.000,00.-€  

22607.92000 Oposicions i proves selectives  1.627,45.-€  

22609.33400 Promoció i difusió cultura 5.000,00.-€  

22609.34100 Esports i esbarjo 300,00.-€  

22699.33802 Altres festes 15.866,92.-€  

22699.92000 Defensa assessoria laboral adm.gral. 4.000,00.-€  

22706.15100 Treballs tècnics urbanisme 5.051,75.-€  

48000.23103 
Ajuts afectats per les hipoteques (plus 
vàlues) 4.000,00.-€  

48000.49100 Aportacions EMUTE 315,65.-€  

48100.43200 Beques turisme 30,00.-€  

60900.15100 Planejament i projectes 8.000,00.-€  

62500.92000 Mobiliari 3.000,00.-€  

22708.93200 Gestió sistema tributari  10.000,00.-€ 

22799.49100 Emissora  315,65.-€ 

31000.01000 Interessos préstecs llarg termini  62.273,58.-€ 

31100.93400 
Despeses formalització, modificació i 
cancel·lació     10.000,00.-€ 

48000.23100 Atencions de serveis socials   2.000,00.-€ 

  TOTAL 84.589,23.-€ 84.589,23.-€ 

 
2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 15 
dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els 
quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el 
Ple. Els expedients s’entendran definitivament aprovats si no es presentessin 
reclamacions, en cas contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. 
Els expedients romandran, a disposició dels interessats, a la Intervenció 
Municipal. 
 
3r.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 28 de setembre de 2015. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb quinze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CiU), Anna Gimenez Uribe (CiU), Kilian Franch Arques 
(CiU), Carme Franch Rius (CiU), Salvador Bertomeu Bertomeu (CiU), Lluïsa 
Ventura Galiano (CiU), Francisco Castro Casanova (CiU), Carlos Serra Ventura 
(CiU), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), 
Joan Alginet Aliau (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau 
Ribes (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i un vot d’abstenció de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-
PA), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-
ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

4t.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE FORMALITZACIÓ DE PRÉSTEC AMB 
CAIXABANK PER REFINANÇAMENT PRÉSTECS I PER COMPLIMENT 
CONDICIONS PRINCIPI PRUDÈNCIA FINANCERA PER IMPORT 
D'1.792.277,22.-€ A DATA 30.09.2015 I DONAR COMPTE PLA PREVISIÓ 
ESTAT DEUTE 2015-2016. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 6 d’octubre de 2015, el Secretari acctal., dona 
lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist l’informe de la interventora acctal., que transcrit literalment diu: 
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“ANTECEDENTS  
 

Vist l’expedient tramés per a refinançar les operacions de préstec a llarg termini  
afectades per l’art. 48.bis del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals (TRLRHL), aprovat pel RD Leg. 2/2004 de 5 de març, a l’empar de la DA 
77ª de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’exercici 2015 i les ofertes presentades per les entitats financeres 
s’informa el següent: 

 

A la vista de la situació actualitzada dels tipus de interès aplicables conforme al 
principi de prudència financera, i considerant que el termini mig estimat dels 
préstecs a refinançar segons la sol·licitud formulada en el seu dia, i que eren 
els següents: 

 

ENTITAT IMPORT PENDENT  
A 31-12-2014 

IMPORT PENDENT ESTIMAT A 
LA DATA DE L’OPERACIÓ 
30.09.2015 

BANC CREDIT LOCAL 192.857,20 176.785,78 

CAJAMAR 1.132.294,95 1.056.672,72 

BANC SABADELL 589.699,80 558.818,72 

TOTAL 1.914.851,95 1.792.277,22 

TERMINI MIG DE L’OPERACIÓ  9 ANYS i 11 MESOS 

 

 

Donat el temps transcorregut des de l’anterior Informe haurà de considerar que 
el Termini Mig de l’operació serà a la data estimada del 30-9-15 de 9 anys i 11 
meses, a fi de no ampliar els períodes d’amortització de les operacions 
formalitzades inicialment. 
 
Les ofertes presentades han sigut les següents: 
 

ENTITAT IMPORT  TIPUS INTERÈS TERMINI 

BBVA 600.000 Euribor trimestral +1,39 10 anys 

LA CAIXA 1.833.497,25 
Euribor trimestral +1,11 10 anys i 

dos mesos 

BANCO 
SANTANDER 569.284,77 

Euribor trimestral +1,39 10 anys i 
dos mesos 

 

La única de les ofertes que s’ajusta a la totalitat de la quantitat sol·licitada és la 
de la Caixa, essent a més la que oferta el tipus d’interès més baix, per la qual 
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cosa s’ha de procedir a la adjudicació provisional a l’esmentada entitat per la 
totalitat de l’operació, procedint a continuació a analitzar si l’operació es troba 
dintre dels límits de prudència financera. 

 

Vistes las taules financeres publicades per Resolució de 4 de setembre de  
2015 que estableixen el diferencial màxim sobre l’euribor trimestral en una 
franja que haurà de sumar-se al marge del 0,4%  permès, per a la qual cosa 
s’ha de calcular la vida mitjana de cada un dels préstecs, resultant el següent: 

 

ENTITAT TERMINI INICIAL 
(mesos) 

VIDA 
MITJANA 
(mesos) 

LÍMIT  
PRUDÈNCIA 
(inclòs 0,4) 

BANC CREDIT LOCAL 180 91,5 1,50 

CAJAMAR 180 90,5 1,50 

BANC SABADELL 180 90,5 1,50 

 

Per tant l’oferta presentada per l’Entitat financera “La Caixa” es trobaria dintre 
del límit de prudència establert conforme les taules assenyalades. 

 

Per la qual cosa s’INFORMA favorablement la formalització del refinançament 
de les operacions que actualment es tenen concertades amb BBVA, CAJA 
MAR i BANC DE SABADELL per import acumulat pendent d’1.792.277,22 
euros segons la seva oferta, al tipus d’interès d’euribor trimestral amb un 
diferencial d’ +1,11%, sense altres comissions o despeses, amb un període 
d’amortització de 9 anys i 11 mesos que corresponen al termini mig estimat de 
vida de les operacions esmentades. 

 

En quan al Pla d’estimació del deute, s’ha elaborat l’estimació del volum de 
deute viu a 31.12.15 sense incloure els saldos pendents de devolució de la PIE 
de 2008, 2009 i 2013 i l’Ajuntament de Deltebre tindrà un deute inferior al 75% 
dels recursos ordinaris liquidats a 31.12.14 i per tant complirà amb les 
exigències establertes per la legislació. 

Per tot això no es requerirà règim d’autorització de l’òrgan de tutela financera 
de la Comunitat Autònoma per la formalització de l’operació de refinançament, 
només la seva comunicació després de la formalització, ja que la rati d’estalvi 
net és positiva. 

 

És tot el que s’ha d’informar sens perjudici d’altres informes que resultin 

preceptius, la qual cosa us comuniquem per al vostre coneixement i efectes 

que correspongui. 
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Deltebre,  29 de setembre de 2015. La interventora acctal., M. Lorena 
Navarro Vicente”. 
 

Vist el document del pla d’estimació de deute per a l’exercici 2015-2016 
redactat per la interventora acctal. que inclou el càlcul de l’estalvi net a 31 de 
desembre de 2014 i la justificació de la projecció de drets liquidats d’ambdós 
exercicis pressupostaris. 
 

A la vista de l’esmentat informe, PROPOSO al ple de la Corporació que adopti 
els següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar la formalització d’un préstec amb l’entitat CaixaBank per 

refinançament de préstecs i per compliment condicions principi prudència 

financera per import d’1.792.277,22.-€ a data 30 de setembre de 2015 i amb les 

següents característiques: 

- Tipus d’interès d’euribor trimestral amb un diferencial d’+1,11%, sense 
altres comissions o despeses, amb un període d’amortització de 9 anys i 
11 mesos que corresponen al termini mig estimat de vida de les 
operacions esmentades. 

2n.-  Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura i formalització. 

3r.- Comunicar a l’òrgan competent de tutela financera de la Comunitat 

Autònoma per a la formalització de l’operació de refinançament després de la 

seva formalització.   

4t.- Donar compte del pla d’estimació de deute exercici 2015-2016. 

 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 

 

Deltebre, 2 d’octubre de 2015. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 

 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

GESTIÓ INTERNA 
  

5è.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS HORARIS DE 
CONVOCATÒRIA DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa d’Afers Interns 
i Institucionals de data 6 d’octubre de 2015, el Secretari acctal., dona lectura en 
la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que per acord de ple municipal extraordinari de data 29 de juny de 2015 
es va acordar que les Comissions Informatives es convocarien d’acord amb la 
periodicitat establerta per a les sessions plenàries i en el següent horari: 
Comissió Informativa d’Afers Interns i Institucionals 17 hores, Comissió 
Informativa de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 18 hores, Comissió 
Informativa de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic 19 hores i 
Comissió Informativa  de Dinamització Social i Participació Ciutadana 20 hores, 
i, sempre 7 dies naturals abans, com a mínim, de la data de celebració del Ple. 
 
Atès que atenent al contingut dels punts de l’ordre del dia dels plens municipals 
hi ha Comissions Informatives Permanents amb pocs punts a dictaminar i 
d’altres Comissions que no s’arriben a convocar, es creu necessari que les 
Comissions Informatives es puguin realitzar en hores seguides o en mitges 
hores correlatives depenent del contingut de les convocatòries. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
Únic.- Que es convoquin les Comissions Informatives Permanents d’acord amb 
la periodicitat establerta per a les sessions plenàries i en el següent horari: 



Ajuntament de Deltebre 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
Plaça 20 de maig, 1 
43580 DELTEBRE 
Telèfon 977 489 309 
Fax       977 489 515 
ajuntament@deltebre.cat 
www.deltebre.cat 

9 
 

Comissió Informativa d’Afers Interns i Institucionals 17 hores, Comissió 
Informativa de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 18 hores, Comissió 
Informativa de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic 19 hores i 
Comissió Informativa  de Dinamització Social i Participació Ciutadana 20 hores, 
si bé en el cas que alguna Comissió Informativa no es convoqui o el contingut 
de la convocatòria sigui amb pocs punts a dictaminar es puguin realitzar en 
hores seguides o en mitges hores correlatives i, sempre 7 dies naturals abans, 
com a mínim, de la data de celebració del Ple. 
  
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 5 d’octubre de 2015. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
GESTIÓ TERRITORIAL 
 

 
6è.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIO DE L'ACORD ADOPTAT 
PEL PLE CODE DE DATA 17 DE MARÇ DE 2015 D'APROVACIO INICIAL 
DISOLUCIÓ DEL CONSORCI 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 6 d’octubre de 2015, el 
Secretari acctal., dona lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
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“El qui subscriu, Salvador Bertomeu Bertomeu, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble, en ús de les facultats  que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Atès que en sessió de data 17 de març de 2015 el ple del Consorci de Serveis 
Agroambientals de les Comarques del Baix Ebre i Montsià va adoptar els 
següents acords: 
 
“Primer. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci per considerar-ho 
convenient per la creació del nou consorci COPATE. 
 
Segon. Aprovar els criteris a aplicar per al període de liquidació: 
 

a) El CODE entra en procés de liquidació i no pot contreure noves 
obligacions. 

b) A partir del dia 1 d’abril el personal del CODE es subroga al COPATE 
amb les mateixes condicions. 

c) El patrimoni del Consorci s’incorpora automàticament a l’inventari del 
COPATE, amb efectes 1 d’abril de de 2015.  

d) El procés de liquidació haurà d’estar completament finalitzat en data 31 
de desembre de 2015, data en la qual el CODE haurà de quedar dissolt. 

e) El COPATE se subroga en la posició del CODE en tots els contractes, 
convenis, concessions, acords, subvencions i qualsevol altra relació 
jurídica bilateral de la qual l’ens fos part. Per resolució motivada, els 
òrgans de govern municipals podran procedir a la modificació o resolució 
d’aquestes relacions jurídiques, sempre i quan siguin legalment 
possibles i aconsellables en relació amb l’aplicació dels principis 
d’eficiència i eficàcia i la màxima optimització dels recursos econòmics i 
tècnics existents. 

f) Els responsables del Consorci hauran d’elaborar amb efectes 31 de 
desembre de 2015 la corresponent acta d’arqueig, es mantindran les 
funcions i responsabilitats d’ordenació de pagaments, Intervenció i 
Tresoreria. 

 
Tercer. Es mantindran durant el 2015 les estructures jurídiques i comptables 
del Consorci en procés de liquidació per tal de tancar els comptes en relació als 
drets i obligacions d’exercicis anteriors. 
 
Quart. Exposar al públic aquest acord durant 30 dies, mitjançant anuncis al 
BOPT i al DOGC als efectes que es puguin presentar al·legacions i 
suggeriments. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si no es 
presenta cap al·legació ni reclamació. En aquest cas, l’acord de dissolució serà 
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tramès per ser ratificat pels òrgans competents de cadascuna de les 
institucions que formen part del Consorci. 
 
Cinquè. Finalitzat el procés i ratificats els acords de dissolució, es faran públics 
i es notificarà a la Direcció General d'Administració Local, per la cancel·lació de 
la inscripció del consorci a la secció complementària corresponent del Registre 
de les Entitats Locals de Catalunya”. 
 

Atès que mitjançant escrit de data 25 de març de 2015, RE núm. 1891 de data 
9 d’abril, es va fer tramesa de l’esmentat acord a aquest ajuntament per tal de 
que sigui ratificat pel ple municipal com a entitat consorciada. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents acords: 
 
1r.- Ratificar l’acord adoptat pel ple Consorci de Serveis Agroambientals de les 
Comarques del Baix Ebre i Montsià de data 17 de març de 2015 relatiu a 
l’aprovació inicial de la dissolució del CODE. 
 
2n.- Trametre el present acord al Consorci de Serveis Agroambientals de les 
Comarques del Baix Ebre i Montsià per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble subàrea de 
gestió territorial per al seu coneixement i efectes oportuns. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre, 30 de setembre de 2015. Sgt. Salvador Bertomeu Bertomeu” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
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adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

7è.- DICTAMEN DE PROPOSTA APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD 
CONVENCIONAL A SUBSCRIURE ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
I ELS SR. OSCAR RÒDENES PER LA RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
DE L’AJUNTAMENT DERIVADA DE LA NUL.LITAT D’UNA LLICÈNCIA 
URBANÍSTICA. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 6 d’octubre de 2015, el 
Secretari acctal., dona lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 

“El que subscriu, Salvador Bertomeu Bertomeu, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble, en ús de les facultats  que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 

1. Antecedents administratius 
 
1.1. En data 11/08/2014 es presenta en el Registre General de l’Ajuntament de 
Deltebre escrit signat pel Sr. Eduardo Garcia Medina, manifestant que en 
representació del Sr. Óscar Rodenes Callau, efectua reclamació patrimonial 
contra l’Ajuntament de Deltebre pels danys soferts pel seu representat com a 
conseqüència de la declaració de nul.litat de la llicència de magatzem al 
polígon 32, parcel.la 31 i posterior enderroc del mateix, construït a l’empara de 
la llicència d’obres concedida mitjançant Decret de data 22 de desembre de 
2.004 núm. 2433/04. 
 
1.2. Per decret d’Alcaldia núm. 1315/2014 de data 4/11/2014 s’admet a tràmit la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Oscar Rodenes 
Callau, que es tramita segons determina la Llei 30/1992 de 26 de novembre de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i el Reglament dels procediments de les administracions públiques en 
matèria de responsabilitat patrimonial, aprovat pel Reial Decret 429/1993, de 26 
de març. 
 
1.3. El Sr. Oscar Rodenes Callau, sol.licita una indemnització en concepte de 
responsabilitat patrimonial pels danys que li ha causat l’Ajuntament de Deltebre 
en concedir-li una llicència declarada nul.la que xifra en l’import següent LA 
INDEMNITZACIÓ TOTAL QUE DEMANA PER DANYS I PERJUDICS 
ASCENDEIX A 112.859,90 €, més els interessos de demora fins la data de la 
reclamació fins al pagament de la indemnització. 
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1.4. El dia 26/02/2015, R.E. nº1051,  el Sr. Eduardo Garcia Medina, aporta un 
escrit amb factura definitiva d’enderroc manual de magatzem agrícola i cànon 
de residus per import de  18.446,43 €. També un informe de l’administrador de 
l’empresa que l’ha efectuat, i diu que s’ha advertit error en el sumatori de les 
partides dels danys i perjudicis soferts, i que importen un total de 91.340,83 € 
per danys i perjudicis emergents i 9.134,08 € per danys morals. 
 
1.5. L’11 d’abril de 2014, l’arquitecte municipal Josep Raventós Duran emet 
l’informe sobre “Valoració econòmica d’indemnització de les despeses 
materials respecte el cost material de l’obra executada i enderrocament 
relatives a l’expedient 435/04 concessió de llicència d’obres majors per a la 
construcció d’un magatzem agrícola de 59,34 m2”. 
 
En l’esmentat informe es conclou que el valor i els conceptes a indemnitzar són 
els següents: 
 
- El cost material d’obra partida per partida amb preus unitaris de referència de 
l’IETC ascendeix a 25.568,63 €, i el cost de l’enderroc del magatzem i la llosa 
de formigó, segons preus ITEC,  més el cànon de residus ascendeix a 
10.372,98 €. 
 
Així segons l’arquitecte municipal l’import pel valor de reposició del magatzem 
AUTORITZAT PER LA LLICÈNCIA MUNICIPAL , més els costos d’enderroc a 
preus ITEC, inclòs el cànon de residus, ascendeix a un total de 35.941,61 €. 
Als que caldrà afegir l’ICIO per import de 271,60 €, més les despeses 
connexió de l’abastament per import de 205,00 €, de l’escomesa 
d’abastament per import de 688,24 , donant un total d’indemnització de 
37.122,28 €.  
 
1.6. Amb data 4/05/2015, se li notifica a l’interessat la proposta de resolució 
atorgant-li un termini de 10 dies d’audiència per tal que manifesti allò que estimi 
convenient en defensa dels seus dret i interessos. 
 
1.7. Amb data 13/05/2015 el Sr. Eduard Garcia Medina en nom i representació 
del Sr. Oscar Rodenas Callau, presenta un escrit d’al·legacions contra la 
proposta de resolució, mitjançant el qual manifesta disconformitat amb la 
mateixa. 
 
1.8. El 5 d’agost de 2015, l’instructor acorda:  
 
1.-  Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel Sr. Eduard Garcia 
Medina en nom i representació del Sr. Oscar Rodenes Callau amb data 
13/05/2015, i ratificar en la seva totalitat la proposta de resolució dictada amb 
data 29/04/2015. 
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2.- Estimar parcialment, d’acord amb els fonaments de dret exposats, la 
reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. Oscar Rodenes 
Callau pels perjudicis soferts a causa de l’atorgament de la llicència d’obres per 
a construir un magatzem al polígon 32, parcel.la 31 i posterior enderroc del 
mateix, concedida mitjançant Decret de data 22 de desembre de 2.004 núm. 
2433/04 i posteriorment declarada nul.la mitjançant la Sentència del TSJC núm. 
1030 de data 10 de novembre de 2009 
 
3.- Fixar la indemnització en la quantitat de 37.122,28 € (trenta-set mil cent vint-
i-dos euros amb vint-i-vuit cèntims), i indemnitzar amb aquesta quantitat al Sr. 
Oscar Rodenes Callau en concepte dels danys soferts. 
 
4.- Atès el que indica l’art. 8 de la Llei  5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora, trametre l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora per 
tal que emeti el dictamen preceptiu. 
 
1.9, El dia 1.10.2015 el Sr. Oscar Ròdenes Callau, diu que de conformitat amb 
la resolució d l’instructor de 5.08.2015, manifesta la seva voluntat d’assolir la 
finalització convencional del procediment amb l’acceptació d’una indemnització 
per import de 37.122,28 €, sempre que sigui ratificada pel Ple de l’Ajuntament. 
  
FONAMENTS DE DRET. 
 
PRIMER.- D’acord amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, una de les formes de finalització del procediments administratiu és la 
d’acabament convencional, per la celebració per part de les administracions 
públiques d’acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de dret 
públic com de dret privat. 
 
SEGON.- L’article 13 del Decret 429/ 1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament de les Administracions Públiques en matèria de responsabilitat 
patrimonial diu:  
 
 “Artículo 13. Terminación. 

1. En el plazo de veinte días desde la recepción, en su caso, del dictamen 
o, cuando éste no sea preceptivo, desde la conclusión del trámite de audiencia, 
el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su 
formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para 
suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de 
terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos 
previstos en el apartado siguiente. 

2. La resolución se pronunciará, necesariamente, sobre la existencia o no 
de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la 
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lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la 
cuantía de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cálculo. 
La resolución se ajustará, en todo caso, a lo previsto en el artículo 89 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.” 

 
Conforme els anteriors antecedents i fonaments de dret, al ple de la Corporació 
PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 

PRIMER: Aprovar el conveni d’acabament convencional de la responsabilitat 
patrimonial de l’Ajuntament de Deltebre, el qual consta a l’expedient i que diu: 
 
“Conveni entre l’Ajuntament de Deltebre i el Sr. Òscar Ròdenes Callau, sobre la finalització 

d’expedient de reclamació de responsabilitat patrimonial. 

 
REUNITS 

 
D’una part el Sr. Lluís Soler Panisello, alcalde de l’Ajuntament de Deltebre amb NIF 
47.625.297-W assistit pel secretari de la corporació, Sr. David Torres Fabra que dóna fe. 
 
I de l’altra el Sr. Oscar Ròdenes Callau, amb DNI 40.928.369F, amb domicili al carrer Ramon y 
Cajal nº 31, 2n. 1ª, de Deltebre, reclamant. 

 
MANIFESTEN 

 
Primer. En data 11/08/2014 es presenta en el Registre General de l’Ajuntament de Deltebre 
escrit signat pel Sr. Eduardo Garcia Medina, manifestant que en representació del Sr. Óscar 
Rodenes Callau, efectua reclamació patrimonial contra l’Ajuntament de Deltebre pels danys 
soferts pel seu representat com a conseqüència de la declaració de nul.litat de la llicència de 
magatzem al polígon 32, parcel.la 31, i posterior enderroc del mateix, construït a l’empara de la 
llicència d’obres concedida mitjançant Decret de data 22 de desembre de 2.004 núm. 2433/04. 
 
I en data 5 d’agost de 2015 l’Instructor del procediment ha dictat la proposta de resolució 
d’aquest procediment, la qual un cop posada de manifest al reclamant ha presentat un escrit al 
registre general de l’Ajuntament, en data 1 d’octubre de 2015, manifestant la seva voluntat 
d’acceptar la mateixa i finalitzar el procediment de manera convencional. 
 
Segon. Que d’acord amb l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, una de les formes de 
finalització del procediments administratiu és la d’acabament convencional, per la celebració 
per part de les administracions públiques d’acords, pactes, convenis o contractes amb 
persones tant de dret públic com de dret privat. Al igual, l’article 13 del Reial Decret 429/1993, 
de 26 de març, pel qual s’aprova el Reglament de les Administracions Públiques en matèria de 
responsabilitat patrimonial, una de les maneres d’acabament del procediment es l’acord 
convencional. 
 
Tercer. Que interessa a ambdues parts arribar a un acord indemnitzatori que doni recíproca 
satisfacció als seus drets i interessos, per la qual cosa se subscriu de mútua conformitat el 
següent: 
 



Ajuntament de Deltebre 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
Plaça 20 de maig, 1 
43580 DELTEBRE 
Telèfon 977 489 309 
Fax       977 489 515 
ajuntament@deltebre.cat 
www.deltebre.cat 

16 
 

CONVENI INDEMNIZATORI 
 
 
Primer. Per part de l’Ajuntament de Deltebre es reconeix l’existència de responsabilitat 
patrimonial derivada dels danys soferts pel Sr. Òscar Ròdenes Callau com a conseqüència dels 
perjudicis soferts per l’enderroc del magatzem agrícola  situat a la parcel.la 31 del polígon 32, 
construïda a l’empara de la llicència concedida amb el Decret 2433/04 de data 22/12/2004, 
declarada nul.la per la Sentència del TSJC de 10 de novembre de 2009 dictada en el recurs 
d’apel·lació 304/2007, que estimant la demanda interposada per la Generalitat de Catalunya va 
revocar i anul·lar la llicència atorgada declarant-la nul.la de ple dret.  
 
Segon. L’Ajuntament de Deltebre reconeix que el Sr. Òscar Ròdenes Callau,  té dret a percebre 
una indemnització en per la quantitat de 37.122,28 € (trenta-set mil cent vint-i-dos euros amb 
vint-i-vuit cèntims), pels danys i perjudicis soferts. 
 
Tercer. El Sr. Òscar Ròdenes Callau accepta l’anterior quantitat com a concepte 
d’indemnització total i definitiva de les conseqüències danyoses derivades dels fets descrits. 
 
Quart. El Sr. Oscar Ròdenes Callau es compromet, a partir de la recepció de la quantitat 
indemnizatòria, a no presentar cap tipus de reclamació, ni en via administrativa ni en via 
jurisdiccional, contra l’Ajuntament de Deltebre pels mateixos fets. 
 
Cinquè. L’Ajuntament de Deltebre abonarà la quantitat indemnitzatòria de 37.122,28 euros, 
amb càrrec a la partida que s’habilitarà al proper expedient de modificació de crèdits un cop 
s’aprovi, si s’escau, pel ple municipal i un cop estigui aprovat definitivament, en el termini 
màxim de 30 dies hàbils s’efectuarà el pagament per mitjà de transferència bancària al compte 
corrent facilitat per part del Sr. Òscar Rodenes Callau.  
 
I prova de conformitat d’ambdues parts se signa aquest conveni, per duplicat exemplar, a la 
seu de l’Ajuntament de Deltebre, el dia ... de ... de .... L’alcalde. El reclamant. Davant meu,El 
secretari acctal.” 
 

SEGON: Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de 
l’Ajuntament de Deltebre concorri a la signatura del conveni.  
 

TERCER: Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, 
subàrea de gestió territorial 
 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 1 d’octubre de 2015. Sgt. Salvador Bertomeu Bertomeu” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 
IMATGE DE POBLE 
 

 
8è.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE REQUERIMENT CESSAMENT 
D'OCUPACIÓ EDIFICACIÓ PLAÇA ELISEO VIVES 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 6 d’octubre de 2015, el 
Secretari acctal., dona lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 

“El qui subscriu, Salvador Bertomeu Bertomeu, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble, en ús de les facultats  que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 

Atenent a que per acord de ple municipal de data 21 de desembre de 1989 es 
va procedir per acord de ple municipal a la recepció de les obres, terrenys i 
serveis d’infraestructura de la zona V de Riumar. 

 
Atenent que posteriorment la mercantil “Riomar, SA”, mitjançant escriptura 
atorgada davant el Notari Pedro-Francisco Carpena Sofío el dia 17 de febrer de 
2000 va cedir gratuïtament a l’ajuntament de Deltebre els vials i les zones 
verdes de la zona V del nucli de Riumar, dintre de la qual es troba la caseta 
d’informació existent a la Plaça Eliseo Vives (concretament a la parcel.la núm. 
13 del plànol existent a l’escriptura) i es va procedir a la seva inscripció a favor 
d’aquest ajuntament al Registre de la Propietat de Tortosa al tom 3538, llibre 
21, foli 128, finca 2528, inscripció 1ª. 
 
Atenent a l’informe redactat per l’arquitecte municipal i que consta a l’expedient 
diu textualment a l’apartat de conclusions: 
 
“La construcció implantada de superfície d’ocupació de 166 m2 en planta baixa, 
de forma inequívoca es troba inclosa en la finca número 13 de cessió gratuïta i 
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lliure de càrregues a favor de l’Ajuntament de Deltebre i així mateix forma part 
de l’Acta de Recepció d’Obres d’Infraestructures de Riumar, acta condicionada 
a què sobre les mateixes no s’hi troba cap mena de càrrega o gravamen. 
 
La situació urbanística de la construcció és de fora d’ordenació, i per tant, a 
cessament o enderrocament, a excepció que es destini a allò definit a l’article 
98.2 i per tant amb una vinculació clara a parcs i jardins”. 
 
Atès que durant tots aquests anys i fins al dia d’avui aquesta caseta, tot i haver 
estat cedida a l’Ajuntament de Deltebre, ha estat utilitzada com a oficina 
d’informació per part de la societat “Riomar, SA” i aquest ajuntament com a 
propietari de la mateixa vol recuperar la seva possessió com a bé de domini 
públic.   
 
Atenent el que disposen els articles 82 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; 227 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; i 147 a 151 del Reglament del patrimoni dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 
És per tot això, pel que al ple de la Corporació, fent ús de la competència que 
legalment li ha estat atribuïda per l’article 22.2.punts j) i l) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, PROPOSO adopti els següents acords: 

 
PRIMER.- Exercitar l’acció administrativa procedent per la recuperació d’ofici 
de la possessió de la finca de domini públic integrada pels vials i zones verdes 
del nucli de Riumar concretament la edificació (caseta) existent a la parcel.la 
número 13 de la finca de propietat municipal inscrita a favor d’aquest 
ajuntament al Registre de la Propietat de Tortosa al tom 3538, llibre 21, foli 128, 
finca 2528, inscripció 1ª. 

 
SEGON.- Requerir a la mercantil “Riomar, SA” per tal que procedeixi en un 
termini d’UN MES a comptar a partir de la recepció de la notificació del present 
acord a retirar tot el material existent a la caseta d’informació, deixant-la lliure i 
a disposició d’aquest ajuntament. 

 
TERCER.- Aprovar la utilització, en el supòsit en que persisteixi la ocupació, 
dels mitjans d’execució forçosa legalment admesos. 

 
QUART.- Donar audiència a la mercantil “Riomar, SA” per tal de que en el 
termini de deu dies següents a la recepció del present acord, presentin els 
documents i formulin les al.legacions que creguin pertinents en defensa dels 
seus drets. 

 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i 
Imatge de Poble subàrea de gestió territorial per al seu coneixement i efectes 
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oportuns. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre, 30 de setembre de 2015. Sgt. Salvador Bertomeu Bertomeu” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

DINAMITZACIO SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ENSENYAMENT 

 
9è.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES QUE 
FORMEN PART DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DELTEBRE 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 6 d’octubre de 2015, el 
Secretari acctal., dona lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Carlos Serra Ventura, regidor d’ensenyament de l'Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que en motiu de les eleccions celebrades el passat dia 24 de maig de 
2015 s’han de modificar els membres del Consell Escolar Municipal i  s’ha 
determinar la seva composició. 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Que es modifiquin els membres que formen part del Consell Escolar 
Municipal de Deltebre, la composició del qual serà la següent: 
 
AMPA RIUMAR: Sra. Candela Alvarado i Pulido 
 
AMPA ASSUMPCIÓ: Sr. Alberto González i Pujol 
 
AMPA SANT MIQUEL: Sra. Janet Millan i Fabra  
 
AMPA INSTITUT DELTEBRE: Sra. Lucia Pujol i Roig 
 
AMPA ESCOLA BRESSOL L’HORTET:  Sr. Angel Montes i Moreno 
 
ESCOLA SANT MIQUEL:  
 

- Àngels Llaó Queral, directora 
- Rosa M. Martí Rodríguez, representant mestres 
- Joaquim Salvadó Blas, administració i serveis 

 
ESCOLA L’ASSUMPCIÓ:  
 

- Salvador Fornós Casanova, director 
- Marta Gràcia Castelló, representant mestres 
- Mª José Ruedas Cuenca, administració i serveis 

 
ESCOLA RIUMAR: 
 

- Oscar Espinós Querol, director 
- Rosa Royo Franch, representant mestres 
- Eduard Saborido Franch, administració i serveis 

 
INSTITUT DELTEBRE: 
 

- M. Antònia Sabaté Martínez, directora 
- Joana Cid Nadal, representant professors 
- Sara Bertomeu Galindo, administració i serveis 
- Anna Serra Bertomeu, representant alumnes  
- Gemma Pagà Casanova, representant alumnes  

 

ESCOLA BRESSOL L’HORTET 
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- Maria Carles Casanova, directora 
 
AJUNTAMENT DE DELTEBRE: 
 

- Lluís Soler i Panisello i, per delegació, el regidor d’ensenyament Carlos 
Serra i Ventura o regidor/a que es delegui.  

- Iolanda Gil Casanova 

- Carles Aliau Bonet 
- Joan Bertomeu Bertomeu 

- Dayana Santiago Callau 

 
Actuarà com a president del Consell Escolar Municipal l’alcalde i, en el seu 
detriment, el Sr. Carlos Serra Ventura, regidor d’ensenyament de l’ajuntament 
de Deltebre o regidor/a en qui es delegui. 
 
Actuarà com a secretària, la Sra. Elena Fabra Noche. 
 
2n.- Aquest acord serà notificat als nous membres que formen part del Consell 
Escolar Municipal. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea d’ensenyament. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  30 de setembre de 2015. Sgt. Carlos Serra Ventura.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
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COMUNICACIONS 
 

 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL 
REPRESENTANT D'AQUEST AJUNTAMENT AL CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 6 d’octubre de 2015, el 
Secretari acctal., dona lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que amb motiu de les eleccions municipals de data 24 de maig d’enguany, 
s’ha de modificar el representant d’aquest ajuntament al Consorci de 
Comunicació Local. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents acords: 
 
1r.- DESIGNAR AL SR. CARLOS SERRA VENTURA, regidor de 
Comunicacions, com a representant de l’Ajuntament de Deltebre al CONSORCI 
DE COMUNICACIÓ LOCAL. 
 
2n.- Donar trasllat del present acord al CONSORCI DE COMUNICACIÓ 
LOCAL. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 30 de setembre de 2015. Sgt. Lluís Soler Panisello” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 



Ajuntament de Deltebre 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
Plaça 20 de maig, 1 
43580 DELTEBRE 
Telèfon 977 489 309 
Fax       977 489 515 
ajuntament@deltebre.cat 
www.deltebre.cat 

23 
 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

MOCIONS 

11è.- MOCIÓ DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L'EXVICEPRESIDENTA 
ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ 
PER L'ORGANITZACIÓ DEL 9N 
 

Enunciat pel Sr. Alcalde, el Sr. Secretari dona lectura en la seva part bastant a 

la proposta següent: 

“Els qui subscriuen, grups municipals de CiU, CE-SD-CP, ERC i CUP a 

l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els 

concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 

catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur 

polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 

2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés 

participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 

espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el 

president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 

Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera 

d’Ensenyament Irene Rigau. 

 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al 

Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i 

han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del 

president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de 

l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: 

desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació 

administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la 

inhabilitació fins a la presó.  
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Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 

democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI. 

 

Per tot el que s’exposa, PROPOSEM al Ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

1r.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 

Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al 

procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 

2014. 

2n.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista 

de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes 

per impulsar processos democràtics. 

 

3r.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Deltebre amb el dret democràtic 

del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

 

4t.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern 

Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local 

pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-

la públic a través dels mitjans públics municipals. 

 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 6 d’octubre de 2015. Sgt. CiU, CE-SD-CP, ERC i CUP” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 



Ajuntament de Deltebre 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
Plaça 20 de maig, 1 
43580 DELTEBRE 
Telèfon 977 489 309 
Fax       977 489 515 
ajuntament@deltebre.cat 
www.deltebre.cat 

25 
 

adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

  

12è.- MOCIÓ EN RELACIÓ AL PROJECTE "AUTOVIA CASTELLÓ-
HOSPITALET DE L'INFANT. CTRA. N-340, TRAM LA JANA-HOSPITALET 
DE L'INFANT 
 

Enunciat pel Sr. Alcalde, el Sr. Secretari dona lectura en la seva part bastant a 

la proposta següent: 

“El qui subscriuen, grups municipals de CiU, CE-SD-CP i ERC-AM a 
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els 
concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

Amb data 15 d'octubre de 2003 es va aprovar provisionalment per la Direcció 
General de Carreteres l'estudi informatiu de clau EI.1-I-143 "Autovia Castelló - 
l'Hospitalet de l'Infant", sent publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat el dia 1 de 
novembre del mateix any per al corresponent tràmit d'informació pública. 
 
Aquesta informació pública ho era també als efectes mediambientals establerts 
en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental. 
 
A l’abril del 2005 el Govern de la Generalitat, els ajuntaments del territori, i tots 
els partits amb representació parlamentària a les Terres de l’Ebre, varen 
consensuar un acord per fixar el traçat de l’A7 al seu pas pel territori ebrenc, i 
demanar l’impuls de la seva construcció amb la màxima celeritat. 
 
El Butlletí Oficial de l'Estat de data 22 de setembre de 2005 publica el 
l'aprovació provisional per la Direcció General de Carreteres per Resolució de 
18 d'agost de 2005, l'estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental, clau EI.1-I-
143 "Autovia A-7. Tram: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El 
Perelló. 
  
Un nou estudi informatiu i estudi d'impacte ambiental del projecte: "Autovia A-7. 
Tram: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló " va ser 
sotmès al tràmit d'informació pública d'acord amb la publicació al Butlletí Oficial 
de l'Estat d'1 d'octubre del 2007. 
 
Basant les al·legacions presentades, per part de la Demarcació de Carreteres 
de l'Estat a la Comunitat Valenciana es comunica (març de 2009) que han 
procedit a estudiar un possible traçat de la futura A-7 com a alternativa a la 
proposta de duplicació de la carretera actual N-340. 
 
Ja que de la informació pública de l'Estudi abans esmentat va resultar la 
necessitat de modificar l'alternativa seleccionada a l'entorn del Perelló es va 
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realitzar un nou estudi ambiental sobre la mateixa, recollit en el document 
"INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA A L'ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL". 
 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 de juliol de 2010 es publica l'anunci de 
la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana sobre 
aprovació provisional de l'estudi d'impacte ambiental de la solució recomanada 
per l'autovia: Castelló - l'Hospitalet de l'Infant. Subtram: La Jana - El Perelló. 
Clau: EI.1-E-143.A. 
 
En el Butlletí Oficial de l'Estat de data 6 d'agost de 2013 es publica la Resolució 
de 23 de juliol de 2013, de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient, per la qual es 
formula declaració d'impacte ambiental del projecte Autovia A-7, tram Castelló-
L'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló-L'Hospitalet de l'Infant, Tarragona. 
 
Per Resolució d'1 d'abril de 2014 la Ministra de Foment va resoldre aprovar 
l'expedient d'Informació Oficial i Pública i definitivament l'Estudi Informatiu 
"Autovia A-7, tram Castelló-L'Hospitalet de l'Infant, subtram del Perelló-
L'Hospitalet de l'Infant ". Clau: EI.1-E-0143.B. 
 
En data 19 de novembre de 2014 el Parlament de Catalunya va aprovar per 
una àmplia majoria una moció que instava al Ministeri de Foment a respectar 
l’acord del 2005, a executar les obres de l’A7 de forma immediata i establir la 
gratuïtat de l’AP7 per al trànsit intern de la mateixa al seu pas per les Terres de 
l’Ebre. 
 
Durant els últims anys, alcaldes de les Terres de l’Ebre han mantingut reunions 
amb diferents responsables del Ministeri de Foment, per tal d’impulsar la 
construcció immediata de la A7. 
 
Els pressupostos de l'Estat per a 2016 confirmen la intenció del Ministeri de 
Foment de no seguir endavant amb el projecte, cosa que resulta escandalós. 
La carretera N-340 és la via de major sinistralitat de Catalunya. Al seu pas pel 
Baix Ebre i el Montsià compta amb una intensitat mitjana diària que supera 
àmpliament els 15.000 vehicles, dels quals una quarta part són pesats. Els 
accidents greus, la majoria mortals, es reprodueixen amb massa freqüència, els 
dos últims, en què han mort quatre persones tot just fa pocs dies, però 
segueixen sense construir l’A7. 
 
Els ajuntaments venim exigint solucions des de fa temps, mentre, és necessari 
adoptar mesures provisionals desviant obligatòriament els vehicles pesants per 
l'AP-7 amb les corresponents bonificacions, mesura que sens dubte reduiria la 
sinistralitat de manera substancial. 
 
A més del primer i principal objectiu de reduir la xifra d'accidents, cal tenir en 
compte el factor econòmic. El criteri de l'Estat de deixar aquesta infraestructura 
inacabada no és eficient ni raonable ja que no trobem amb extensos trams ja 



Ajuntament de Deltebre 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
Plaça 20 de maig, 1 
43580 DELTEBRE 
Telèfon 977 489 309 
Fax       977 489 515 
ajuntament@deltebre.cat 
www.deltebre.cat 

27 
 

desdoblats i altres més petits que queden per desdoblar, amb la qual cosa és 
impossible obtenir el rendiment inicialment previst. 
 
Per tot això, PROPOSEM al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Sol·licitar al Ministeri de Foment que es reprenguin els tràmits per a la 
redacció i execució dels projectes d’AUTOVIA L'HOSPITALET DE L'INFANT –
EL PERELLÓ i EL PERELLÓ - LA JANA. 
 
2n.- Que amb efectes immediats s'adoptin mesures provisionals per desviar 
obligatòriament els vehicles pesants per AP-7, des de Alcanar/Ulldecona fins a 
l’Hospitalet de l’Infant i que se apliquin a aquests vehicles les mateixes 
bonificacions que s’estan aplicant a la CN-2 a la província de Girona. 
 
3r.- Que amb caràcter immediat i provisional, al trànsit intern per la AP7 des de 
Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant, sigui gratuït, fins la finalització 
de les obres de la A-7. 
 
4t.- Remetre els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts 
Espanyoles, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al Parlament de 
Catalunya.  
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 6 d’octubre de 2015. Sgt. CiU, CE-SD-CP i ERC-AM” 
 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb quinze vots a favor de 
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Lluís Soler Panisello (CiU), Anna Gimenez Uribe (CiU), Kilian Franch Arques 
(CiU), Carme Franch Rius (CiU), Salvador Bertomeu Bertomeu (CiU), Lluïsa 
Ventura Galiano (CiU), Francisco Castro Casanova (CiU), Carlos Serra Ventura 
(CiU), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), 
Joan Alginet Aliau (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau 
Ribes (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-
PA), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-
ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
  
13è.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
EN REBUIG AL PLA HIDROLOGIC DE LA CONCA DE L'EBRE 
 
Enunciat pel Sr. Alcalde, el Sr. Secretari dona lectura en la seva part bastant a 

la proposta següent: 

“El qui subscriuen, grups municipals de CiU, CE-SD-CP, ERC-AM i CUP a 
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els 
concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

Els nous plans de Conca dels rius de l’Estat espanyol que el Consell de 
Ministres està pendent d’aprovar en bloc marcaran el futur de la gestió de les 
aigües i dels rius fins l’any 2021, suposen  l’oblit de la millora i recuperació dels 
rius, les zones humides i els aqüífers subterranis, i posen en risc la 
disponibilitat de l’aigua en quantitat i qualitat, tant en el moment actual com en 
el futur. 
 
Les organitzacions ambientals i ciutadanes, de les conques hídriques que 
formen parts de diferents Comunitats, com és la del Ebre, han demanat a la 
Ministra de Medi Ambient, que no s'aprovi en el Consell de Ministres els nous 
plans de conca, si no es modifiquen. En el cas de l'Ebre, que es el que ens 
afecta, no es respecta la Directriu Marc d'Aigua de la Unió Europea. Per tant, 
no complir la legalitat pot ser sancionat per la Comissió Europea, reduint de 
forma important l'assignació de fons europeus. 
 
El passat 30 de setembre, el Govern espanyol va presentar al Consejo 
Nacional del Agua els plans Hidrològics de les conques intercomunitàries 
corresponents al segon cicle de planificació, 2016-2021. Totes les 
organitzacions ambientals i ciutadanes que formen part dels Consells de l’Aigua 
de les Demarcacions que afecten a més d’una Comunitat Autònoma, 
coincideixen en que els plans hidrològics presentats segueixen sense 
incorporar els canvis imprescindibles respecte als actualment vigents. Aquests 
plans incompleixen una vegada més  els requeriments i els objectius 
d’aconseguir i mantenir el bon estat dels rius, llacs i aqüífers que exigeix la 
Unió Europea a través de la Directiva Marco del Agua (DMA), com evidencia el 
procediment que la Comissió Europea ha obert contra Espanya. 



Ajuntament de Deltebre 
Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
Plaça 20 de maig, 1 
43580 DELTEBRE 
Telèfon 977 489 309 
Fax       977 489 515 
ajuntament@deltebre.cat 
www.deltebre.cat 

29 
 

 
La mala gestió de l’aigua a Espanya en les darreres dècades ha afectat espais 
emblemàtics d’importància internacional associat a rius i aqüífers, com Doñana, 
Las Tablas de Damiel, l’Albufera de València o el Delta de l’Ebre. A més, 
segons es reconeix  en els mateixos plans, més de la meitat dels rius, llacs i 
aqüífers estan en mal estat. Lluny de corregir aquesta tendència, els Plans 
Hidrològics proposats per al segon cicle suposen de nou una amenaça i 
augmenten el deteriorament.  
 
L’actual Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre(PHE) augmenta en 465.000Ha de 
regadiu els 950.000 que hi ha en l’actualitat, i, afegeix als 200 embassaments 
més de 50 noves obres hidràuliques i embassaments,  augmentant de manera 
significativa les demandes d’aigua fins a el 75% dels recursos naturals 
disponibles, mitjanament, (consum esperat 10.600Hm3/any recursos mitjos 
disponibles 13.800Hm3/any) aquest fet pot generar un estrès hídric del 60% , i 
en conseqüència una situació d’escasses hídrica a la conca, que afectarà de 
manera significativa el desenvolupament agrícola de la conca de l’Ebre, al 
generar unes expectatives de creixement irreals i desmesurades.  Aquesta 
desmesura de nous usos generarà una disminució dels cabdals que arribaran 
al tram final de l’Ebre en la desembocadura i que afectaran greument els 
ecosistemes naturals del Delta de l’Ebre, i el desenvolupament social i 
econòmic del nostre municipi,  Deltebre, situat en el darrer tram del riu. 
 
Aquets Pla no té presents els efectes del canvi climàtic i deixa el Delta de 
l’Ebre, un ecosistema fràgil i singular amb una biodiversitat i varietat d’hàbitats, 
sense recursos hídrics per a garantir la seva viabilitat. No té en consideració 
tampoc que és una zona humida estratègica per a la migració d’aus i que està 
protegida per la convenció Ramsar i declarada Reserva de la biosfera per la 
UNESCO, i a més s'oblida dels municipis i de les persones que habitem al cor 
del Delta. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, PROPOSEM al ple de la Corporació l’adopció 
del següent ACORD: 
 
Únic.- DEMANAR al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient, que modifiqui el Pla Hidrològic de l’Ebre, donat que 
el seu redactat no es correspon a la realitat del riu, no té justificació en el PHE 
l’augment de regadius i d’infraestructures hidrològiques, afecta 
mediambientalment al Delta de l’Ebre i no contempla la legalitat de la Directriu 
Marc d'Aigua de la Unió Europea. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 6 d’octubre de 2015. Sgt. CiU                                                                    
CE-SD-CP, ERC-AM i CUP”  
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

14è.- MOCIÓ PROPOSADA PER LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
(CUP) DE DELTEBRE PER PERMETRE LA PARTICIPACIÓ DE LA 
CIUTADANIA I LES ENTITATS EN ELS PLENS MUNICIPALS 

“Exposició de motius 

La participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica 
democràtica. L’actual manera d’entendre la democràcia i la forma d’exercir la 
política han provocat un allunyament paulatí dels ciutadans vers les 
institucions. 

 

La participació i la implicació de la ciutadania en els afers públics permet 
aprofundir i dignificar la democràcia i en l’àmbit local hauria d’esdevenir l’eina 
que possibiliti decidir, dia a dia, quin és el Deltebre que volem. Els ajuntaments, 
com a institució més propera als ciutadans, tenen una gran oportunitat i 
responsabilitat en aquest sentit. 

 

Entenem que per tal d'aprofundir en la pràctica de la democràcia i implicar la 
ciutadania en els afers locals cal impulsar i dotar l'Ajuntament d’unes 
normatives i reglaments que permetin la intervenció dels ciutadans i entitats en 
la política municipal. 

 

El Ple municipal exerceix com a màxim òrgan representatiu i de presa de 
decisions del municipi de Deltebre. Tot i així, entenem que per progressar en la 
qualitat democràtica del nostre municipi i de la societat en general cal plantejar 
la possibilitat d’anar més enllà de delegar la responsabilitat als grups 
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municipals, legítimament escollits i representats, amb el nostre vot cada quatre 
anys. 

 

Donat que moltes de les accions que repercuteixen en el dia a dia de la vida 
local es proposen, debaten i aproven al Ple municipal, entenem que caldria 
obrir el funcionament d’aquesta institució per tal de permetre que els ciutadans i 
entitats hi puguin participar d’un manera més activa i directa. 

 

El funcionament del Ple de Deltebre ve regulat per una normativa municipal, el 
reglament orgànic municipal -ROM-, que actualment no contempla la 
possibilitat d’intervenció ciutadana en les sessions plenàries. Alguns municipis, 
com per exemple Tortosa, s’han dotat de nous reglaments o han modificat el 
ROM per tal de fer possible que el poble  i les entitats puguin participar en el 
Ple municipal dient la seva. Aquestes actuacions dignifiquen i consoliden la 
pràctica democràtica i milloren el funcionament municipal restablint la 
col·laboració entre la ciutadania i els seus legítims representants. 

 

En aquests casos el ROM marca uns criteris mínims per tal de garantir que les 
propostes ciutadanes comptin amb un suport social real. Normalment, el ROM 
fixa un nombre de signatures de ciutadans empadronats al municipi o l’aval 
d’un nombre mínim d’entitats locals per tal que les propostes ciutadanes siguin 
incorporades a l’ordre del dia del Ple municipal. Extrapolant experiències 
d’altres municipis i adaptant-les a la realitat de Deltebre, considerem un bon 
punt de partida establir que les propostes ciutadanes que gaudeixin d’un mínim 
de 200 signatures de ciutadans empadronats majors de 16 anys o de l’aval de 
5 entitats inscrites al registre municipal d’entitats puguin ser admeses per 
figurar en l’ordre del dia de la següent sessió plenària municipal. 

 

Entenem que la modificació del ROM proposada per la present moció suposa 
un pas més en el compromís assumit per aquest consistori a fi de promoure la 
participació directa i la implicació de la ciutadania i entitats en els afers públics i 
la política municipal. 

 

Considerant els motius exposats i donat que tots els grups municipals amb 
representació al consistori de Deltebre  van expressar durant la campanya 
electoral la seva voluntat de promoure iniciatives encaminades a la implicació 
de la gent del poble en la vida pública, 

 

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Deltebre  l’adopció dels següents acords: 

 

1- Iniciar aquest mateix any el procés de modificació del redactat de l’actual 
reglament orgànic municipal (ROM) per tal d’incorporar en el seu articulat la 
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possibilitat que els ciutadans i les entitats de Deltebre puguin participar i 
intervenir directament als Plens municipals sota els següents criteris: 

 

  a) Permetre als ciutadans, entitats o partits polítics que tot i no obtenir 
representació van concórrer a les anteriors eleccions municipals a Deltebre, 
presentar propostes per tal que aquestes siguin incorporades com a tema de 
debat i discussió a l’ordre del dia dels Plens municipals, sempre i quan vinguin 
avalades per un suport social mínim definit pel propi ROM, sense que en cap 
cas s’exigeixi superar les 250 signatures de ciutadans majors de 16 anys 
empadronats a Deltebre o l’aval de 5 entitats censades al registre municipal 
d’entitats. 

 

  b) Permetre que les propostes presentades per ciutadans, entitats i/o partits 
polítics puguin ser exposades i defensades en primera persona pels mateixos 
proposants, tot gaudint dels mateixos drets i deures que qualsevol grup 
municipal amb representació al consistori. 

 

c) Permetre als ciutadans i entitats de Deltebre participar en torn de preguntes 
al final del Ple Municipal. Sent així, torns d'un màxim de 3 minuts per persona 
i/o entitat. Aquestes intervencions es limitaran segons l'acord que es prengui en 
conscens amb tots els grups polítics del consistori. ( torn de preguntes sense 
sobrepassar les 00h, 5 preguntes màxim per ple...) 

 

 2- Abans de finalitzar el 2015, portar al Ple la proposta de modificació del ROM 
per la seva aprovació inicial i, d’acord amb la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, iniciar el procés d’informació pública, al·legació i aprovació 
definitiva. 

 

3- Informar a les associacions locals i a la ciutadania, a través del cens 
d’entitats i dels mitjans adients de què disposa l’Ajuntament (band, emissora, 
revista, facebook, web..), de l’adopció d’aquest acord. 

 

4- Una vegada aprovada definitivament la modificació del reglament fer-ne 
màxima difusió i informar, mitjançant una convocatòria pública oberta, a tota la 
ciutadania i entitats per exposar-los les possibilitats que oferirà el nou ROM  i 
animar-los a fer-ne ús. 

 
Sgt. Dayana Santiago.- CUP DELTEBRE” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta no quedant aprovada per majoria absoluta amb quinze vots en contra 
de Lluís Soler Panisello (CiU), Anna Gimenez Uribe (CiU), Kilian Franch Arques 
(CiU), Carme Franch Rius (CiU), Salvador Bertomeu Bertomeu (CiU), Lluïsa 
Ventura Galiano (CiU), Francisco Castro Casanova (CiU), Carlos Serra Ventura 
(CiU), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), 
Joan Alginet Aliau (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau 
Ribes (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i un vot a favor de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA). 
. 

 
15è.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
(CUP) PER A LA CREACIÓ D'UNA XARXA D'HORTS SOCIALS 
 

“Exposició de motius 

La creació d'una xarxa d’horts socials és una oportunitat de dur a terme 
polítiques de millora de la situació econòmica que vivim, que al mateix temps 
fomentin la participació de la ciutadania i els valors de l’ecologia. També 
aporten valors pedagògics, terapèutics i socials, i poden ser una via 
d’autoabastiment que es pot potenciar entre els col lectius d’aturats o persones 
amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social. El lleure productiu és una 
alternativa al lleure de consum. En el cas de l’hort, la persona s’esplaia 
cultivant, representant una activitat de baix cost o fins i tot rendible per a qui la 
practica. A més, és una manera d’obtenir uns aliments d’alt valor nutritiu 
(hortalisses riques en minerals i vitamines) i sanitari (si es cultiven amb el 
mètode ecològic), amb l’afegit de la qualitat que posseeixen per ser de 
temporada i de producció  local, i per l’estalvi energètic del circuit més curt 
possible (producció  per l’autoconsum). Actualment, el col lectiu d’homes jubilats 
encapçala la pràctica de l’horticultura del lleure, el que demostra que es tracta 
d’una proposta molt adient per fomentar la jubilació activa, tot i que cal trencar 
amb la divisió de gènere existent. Altres municipis, com ara Navarcles, Súria, 
Berga, Torelló, Banyoles, Vic o Vilanova i la Geltrú, han dut a terme 
experiències de reconversió d’espais urbans, urbanitzables o rústics en horts 
socials, que han tingut una gran acceptació per part de la ciutadania. Els horts 
socials contribueixen a generar activitat en espais en desús, habitualment en 
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un entorn proper al lloc de residència, creant comunitat, alhora que són un 
element de potenciació dels productes ecològics i de proximitat. Es tracta, en 
definitiva, d'un model de desenvolupament sostenible i respectuós amb el 
territori amb un alt valor social per a moltes persones i col lectius; que es 
contraposa amb el model de progrés capitalista. Per tot l'exposat anteriorment, 
el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Deltebre l’aprovació dels següents acords:  
 
Primer. La creació  per acord de Ple d'una Comissió  d'Horts Socials formada per 
representants dels diferents grups municipals representats a l'Ajuntament, 
tècnics o tècniques municipals de les àrees afectades per aquest projecte 
(treballant transversalment), associacions interessades en participar en la xarxa 
( les comunitats de regants, la cooperativa), i persones interessades a títol 
individual. En aquests dos últims casos, els i les membres inicials de la 
Comissió  determinaran i treballaran per ampliar la participació  ciutadana al 
màxim nombre d'entitats i ciutadanes, per tal d'incorporar-les a la Comissió .  
 
Segon. La Comissió  estudiarà  la creació  d'una xarxa d'horts socials (estat 
actual de l'horticultura al municipi, ubicació , gestió dels horts existents no 
conreats, cost econòmic, formació  tècnica, mercat local, fórmules de protecció  
dels espais de cultiu, gestió  del projecte, reglament de funcionament o altres 
qüestions que la Comissió  cregui oportunes) i haurà  d'emetre un Informe inicial, 
que posteriorment haurà  de ser aprovat per Ple.  
 
Tercer. L’ajuntament promourà  programes d’ horts socials  encaminats a la 
inserció  laboral i inclusió  social a fi de que l’autoconsum pugui representar un 
alleugeriment de la seva situació  econòmica i la formació una nova estratègia 
per millorar les seves capacitats.  
 
Quart. Un condicionant a totes aquestes experiències serà  la prohibició  estricta 
d’utilitzar agroquímics de síntesi, tan pesticides, herbicides com fertilitzants, i es 
promouran les pràctiques agroecològiques.. En l’ús de l’aigua es cuidarà  que 
no se’n malgasti, promovent la utilització  d’aigües pluvials, subterrànies o 
regenerades com a alternativa a l’aigua de xarxa.  
 
Sgt. Dayana Santiago Callau. Regidora Candidatura d'Unitat Popular” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

  

16è.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER RESOLDRE LA 
PROBLEMATICA DE LA SINISTRALITAT A LA N-340 A LES TERRES DE 
L'EBRE I DEL SÈNIA 
 

“Exposició de motius 

 
Arran dels darrers accidents mortals al tram de la carretera N340 al seu pas per 
les Terres de l'Ebre, diferents representants de les institucions locals de les 
comarques del Baix Ebre i el Montsià s'han organitzat per reclamar a les 
institucions competents una solució a l'alta sinistralitat estructural. 
 
El manifest subscrit per aquests càrrecs electes, emplaça al Ministerio de 
Fomento de l'Estat espanyol a construir un autovia que des de l'Hospitalet de 
l'Infant (el Baix Camp) arribi fins a La Jana (el Baix Maestrat), i que mentre 
aquesta obra no estigui realitzada, el transport entre Alcanar/Ulldecona (el 
Montsià) i l'Hospitalet, sigui gratuït. 
 
Davant d'aquesta reclamació, des de la CUP compartim la preocupació per 
l'alta sinistralitat de la carretera N340, i de les demés carreteres de les nostres 
comarques que presenten greus deficiències i acumulen un important volum 
d'accidents greus. Tanmateix, creiem que la solució a aquesta problemàtica no 
passa per la construcció d'un nou vial. 
 
En aquest sentit, l'exemple del tram de l'A7 entre l'Hospitalet de l'Infant i 
Torredembarra (el Baix Gaià) ha significat la construcció d'un vial, que 
transcórrer completament en paral·lel a l'AP-7, i que pel que fa al seu impacte 
ambiental, se suma a l'existència de la N340, de la via del tren convencional i 
de la via del tren d'alta velocitat, que encara es troba en procés de construcció. 
 
Des de la CUP entenem que aquest model de desenvolupament territorial i de 
les infraestructures és clarament insostenible mediambientalment i que alhora, 
representa un sobrecost per a tots els ciutadans i ciutadanes. 
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A més, la CUP entenem que l'AP7 és una carretera que ja està més que 
amortitzada per l'empresa concessionària, i que per tant, és una infraestructura 
que hauria de ser d'accés gratuït per a tots els seus usuaris i usuàries. 
 
Com hem denunciat sempre, entenem que és un greuge per als ciutadans i 
ciutadanes que una empresa privada obtingui un benefici econòmic per 
l'explotació d'una infraestructura que té la naturalesa de servei públic, igual com 
ho denunciem en d'altres serveis públics de les nostres comarques: 
ensenyament, transport públic, sanitat... 
 
Per tots aquests motius, el Grup Polític de la CUP proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents ACORDS:  
 
1.- Mostrar el suport a la preocupació de la ciutadania de les Terres de l'Ebre i 
del Sénia per l'alta sinistralitat de la N340. 
 
2.- Emplaçar a l'administració competent que el tram de l'AP-7 des d'Alcanar-
Ulldecona fins a Torreblanca-Alcossebre (el Baix Maestrat), on enllaç amb la 
CV-10, sigui gratuït. 
 
3.- Emplaçar a l'administració competent la retirada definitiva del projecte de 
construcció de l'A7 entre l'Hospitalet de l'Infant i La Jana. 

 
Sgt. Dayana Santiago Callau, Regidora Candidatura Unitat Popular” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta no quedant aprovada per majoria absoluta amb quinze vots en contra 
de Lluís Soler Panisello (CiU), Anna Gimenez Uribe (CiU), Kilian Franch Arques 
(CiU), Carme Franch Rius (CiU), Salvador Bertomeu Bertomeu (CiU), Lluïsa 
Ventura Galiano (CiU), Francisco Castro Casanova (CiU), Carlos Serra Ventura 
(CiU), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), 
Joan Alginet Aliau (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau 
Ribes (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i un vot a favor de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA). 
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17è.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP PER FER UN MANTENIMENT DELS 
PARCS I JARDINS, EN QUÈ NO SIGUI NECESSÀRIA LA UTILITZACIÓ 
D'HERBICIDES TÒXICS COM EL GLIFOSAT 
 
“Exposició de motius 

 
El Grup Municipal de la CUP trasllada al Ple de l’Ajuntament de Deltebre la 
campanya de “Som lo que sembrem” d’alerta del risc d’ús de l’herbicida Glifosat 
i les conseqüències sobre la salut de les persones i el medi ambient. 
 
El Glifosat és un herbicida utilitzat en la producció agrícola d’aliments. Per 
exemple, als EUA, al Brasil i a l’Argentina s’utilitza massivament en cultius 
transgènics de soja resistent al Glifosat de la multinacional Monsanto. Aquests 
cultius després són exportats a Europa, també a Catalunya, per fer pinsos per a 
l’alimentació de bestiar. 
 
El Glifosat, en diverses presentacions comercials, s’utilitza també en agricultura 
convencional com a herbicida inespecífic, i també en jardineria en espais 
urbans. També es pot trobar a la venda al públic per a ús particular. 
 
El Glifosat figura inscrit en el registre de productes fitosanitaris del “Ministerio 
de Agricultura”. 
 
Recentment hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la 
salut en la població exposada a l’herbicida Glifosat, d’alteracions dels 
ecosistemes i de contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire. 
 
Davant les noves evidències de la perillositat del Glifosat, ara cal aplicar el 
principi de precaució per prevenir danys i protegir la salut dels ciutadans, 
sobretot dels més sensibles (nens petits i dones embarassades). 
 
Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, per davant de tot l’Ajuntament té la 
responsabilitat i compromís de promoure i protegir la salut dels nostres 
ciutadans, i per això cal aplicar mesures preventives. 
 
És per tots aquests motius el que la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Deltebre l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Deltebre retirarà de manera preventiva i immediata el 
Glifosat com a herbicida en espais urbans freqüentats per població sensible a 
la seva exposició, i substituirà aquesta pràctica per mitjans mecànics per 
desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i 
del medi ambient. 
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Segon.- L’Ajuntament de Deltebre substituirà l’aplicació del Glifosat en àrees 
no freqüentades per la població en el termini d’un any, experimentant en aquest 
temps les millors pràctiques alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Deltebre continuarà explorant alternatives per 
minimitzar l’impacte sobre la salut de les persones i la contaminació ambiental, 
i es proposa l’objectiu de substituir els plaguicides de síntesi que s’utilitzen 
actualment per tècniques de lluita biològica respectuoses amb el medi. 
 
Quart.- L’Ajuntament de Deltebre adopta el compromís d’informar, sensibilitzar 
i educar a la població dels avantatges de la lluita biològica respectuosa amb la 
salut de les persones i el medi ambient. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament de Deltebre traslladarà els presents acords al Ministeri 
espanyol d’obres públiques, a “Som lo que sembrem” i a les entitats de 
la ciutat mitjançant els consells de participació. 
 
Sgt,. Dayana Santiago Callau . Regidora Candidatura d'Unitat Popular” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 
18è.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
(CUP) EN SUPORT AL PROGRAMARI LLIURE EN L'ÀMBIT DE LES TIC 
 
“Exposició de motius 

 
Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, en aquests 
moments més que mai, un element fonamental en l'economia i el progrés d'una 
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societat. Per fer-les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui 
emprar de manera universal. Els ciutadans i les ciutadanes tenim dret a accedir 
a les tecnologies de la informació i les comunicacions sense cap discriminació 
de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena i fer-ho en la nostra pròpia 
llengua. Els ajuntaments han de comprometre's a defensar el dret d'accés a la 
societat de la informació dels seus ciutadans així com implicar-se en 
l'alfabetització digital i ajudar a superar la fractura digital. L'objectiu d'aquesta 
resolució és que l’ajuntament es comprometi a garantir aquests drets de la 
ciutadania. Un dels pilars fonamentals de l'accés a les TIC és el programari. 
Malgrat això, l'accés al programari es veu restringit per polítiques diverses en 
forma de contractes, llicències o patents, que en limiten l'ús i discriminen uns 
sectors de la ciutadania dificultant-los o barrant-los l'accés a les TIC en 
condicions legals i amb garantia de qualitat. Des de fa anys, existeix un 
moviment internacional de persones i entitats que desenvolupen programari 
sota unes llicències que defensen que, quan s'adquireix un programa, l'usuari 
ha de tenir el dret d'estudiar-ho, modificar-lo i redistribuir-lo lliurement. El 
programari que garanteix aquests drets es coneix com a programari lliure. El 
programari lliure permet que tots els seus usuaris puguin contribuir a la seva 
millora. Són programari lliure el sistema GNU/Linux, diferents navegadors web 
com el Firefox, els paquets ofimàtics com l'OpenOffice.org, els servidors que 
utilitza Google i molts altres programes de gran qualitat. Al darrere del 
programari lliure hi ha milions de voluntaris, i també grans empreses 
multinacionals com IBM, HP, Oracle, etc. La utilització del programari lliure 
suposa avantatges notables, entre els quals destaquen els següents: · Qui n’és 
comprador no ha de ser-ne client a perpetuïtat del proveïdor; pot llogar-lo a qui 
lliurement esculli per realitzar les modificacions o adaptacions que consideri 
necessàries segons les seves necessitats. · No és discriminatori. Fins i tot els 
actuals proveïdors de programari privatiu poden oferir programari lliure, 
rellicenciant el seu o adaptant el programari lliure existent.  
- La majoria del programari lliure és gratuït o de cost molt baix, al contrari que el 
programari privatiu.  
- L'accés al codi permet analitzar-lo per comprovar que el seu ús no és nociu 
(per exemple, que no contingui codi espia o maliciós), i també permet aplicar-hi 
millores.  
- Permet participar en projectes internacionals punters i, per tant, potenciar una 
indústria local de desenvolupament de programari.  
Hi ha àmbits estratègics en què l'impacte del programari és especialment 
important. A continuació se n’exposen alguns:  
* La comunicació de la ciutadania amb l'administració: cada vegada més, la 
comunicació entre l'administració i la ciutadania es fa per via informàtica. Això 
fa aquesta comunicació molt més àgil i eficient. Sovint ens trobem, però, que 
quan els ciutadans necessitem comunicar-nos amb l'administració se'ns obliga 
a fer servir un tipus d'ordinador o un programari concret d'alguna empresa 
concreta. L'administració no pot exigir a cap ciutadà o ciutadana ser client de 
cap empresa, sobretot quan aquesta comunicació es pot fer mitjançant els 
formats i estàndards oberts definits per comitès internacionals eximint l'usuari 
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d'emprar programari de tal o tal empresa. L'administració hauria de garantir la 
no transgressió d'aquests estàndards en serveis que ofereix a la ciutadania.  
* La informàtica dels ajuntaments: L'administració en general i els ajuntaments 
en particular fan servir molt programari. Això suposa una partida important del 
seu pressupost. Una part d'aquest programari és genèric (sistemes operatius, 
ofimàtica...). Molt d'aquest programari té alternatives lliures de qualitat. No fer-
les servir és un malbaratament dels recursos públics. Una altra part del 
programari és fet a mida. Les condicions de contractació, en aquest cas les 
controla l'administració i, per tant, en pot regular aspectes com ara la titularitat 
de la llicència, la propietat del codi, el compliment d'estàndards...  
* La llengua: Un dels aspectes més crucials per l'èxit de les TIC és la integració 
del català al món digital. Cal que el programari que es fa servir estigui traduït a 
la nostra llengua. Centenars de voluntaris tradueixen al català el programari 
lliure més utilitzat tan bon punt en surt una nova versió, i això ho poden fer 
perquè tenen accés al codi font.  
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Deltebre l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Declarar el suport de l’Ajuntament de Deltebre al programari lliure en 
l’àmbit de les TIC, així com el compromís de promoure’n l’ús i el 
desenvolupament en la societat deltebrenca.  
 
Segon.- Elaborar, a través del servei de Sistemes i Tecnologies de la 
Informació de l’Ajuntament de Deltebre, un pla municipal de migració al 
programari lliure, amb l’objectiu que a final d’aquest mandat s’hagi substituït tot 
el programari propietari que sigui prescindible a curt termini.  
 
Tercer.- Crear un grup de treball que s’encarregui de fer un seguiment d’aquest 
pla, format per tècnics municipals, representants dels grups municipals i altres 
actors que puguin estar-hi implicats.  
 
Sgt. Dayana Santiago Callau. Regidora Candidatura d'Unitat Popular” 
 

Finalitzada la lectura, per part de l’alcalde president es proposa deixar aquest 
punt damunt de la taula per a estudiar una nova formulació de la proposta, 
aprovant-se per unanimitat per part de tots els grups municipals. 

 
PART DE CONTROL 
 
19è.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 943/2015 A LA NÚM. 1051/2015 
 

Informo que aquest punt es refereix als decrets d’alcaldia que s’han produït des 
de l’última sessió ordinària del ple fins a la data de convocatòria d’aquest, 
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concretament de la núm. 943/2015 a la núm. 1051/2015 que han estat a l’abast 
de tots els regidors dels quals els ha estat facilitada una relació numerada i 
extractada i de conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del ROF. 

 
20è.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
21è.- PROPOSICIONS URGENTS 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde-president diu que hi ha dos 
propostes urgents relatives a la Moció en motiu del 75è aniversari de 
l’assassinat del President Lluís Companys i a sol.licitar el règim especial (120 
mesos) de reintegrament del saldo deutor de la liquidació definitiva de la 
participació ens els tributs de l’estat de l’any 2013 i per tant és procedent 
aprovar-se la urgència de les mateixes, quedant aprovada per unanimitat. 
  

A. MOCIÓ EN MOTIU DEL 75è ANIVERSARI DE L'ASSASSINAT DEL 
PRESIDENT LLUÍS COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I 
MEMÒRIA HISTÒRICA 

 
Enunciat pel Sr. Alcalde, el Sr. Secretari dona lectura en la seva part bastant a 
la proposta següent: 
 

“Els qui subscriuen, grups municipals de CiU i ERC-AM a l’ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al ple de 
la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

El dia 15 d’octubre es commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt 
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats 
franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació 
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara 
sense declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol. 
 
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la 
il·legitimitat dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de 
reconeixement que no té cap valor jurídic, i no declara les resolucions judicials 
nul·les de ple dret per il·legals, motiu pel qual el Ministeri de Justícia es nega a 
certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007 de 26 de desembre, per la qual es 
reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la guerra i la dictadura, no ha servit de res per 
anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals militars, entre ells el que 
condemnava el President Companys. 
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D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent 
el recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la 
sentència dictada pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 
1939 i de la sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 
1940, que va condemnar a pena de mort el President Companys, perquè 
considerava que ambdues sentències eren inexistents i nul·les de ple dret, en 
haver estat dictades per tribunals il·legítims conforme la llei 52/2007. 
 
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents 
governs de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des 
d’Alemanya com des de França s’han fet per les actuacions dels respectius 
països durant la II Guerra Mundial, així com pel fet d’haver col·laborat amb el 
General Franco. Un menyspreu que es veu agreujat quan 75 anys després de 
la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els documents que van ser 
confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a l’Arxiu d’Àvila, enlloc 
d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució que és la seva 
legítima propietària.  
 
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els 
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les 
víctimes del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la 
jutgessa Servini en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi 
ha la causa contra el President Companys a instàncies d’Esquerra 
Republicana, que participa de la denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu 
de restituir la figura del President Companys i erigir-la com a icona de la justícia 
universal. 
 
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, 
considerem que no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a 
certificar la nul·litat d’aquestes certificacions i a incloure aquesta declaració a la 
denominada Llei de la Memòria Històrica, amb tots els efectes jurídics que 
aquesta declaració comporta. Com dèiem, Alemanya i França han demanat 
perdó per haver col·laborat en la detenció i deportació de Lluís Companys, 
mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul el seu judici. 
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no 
s’ha reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de 
milers de víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal 
instar al Govern de l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President 
de la Generalitat i realitzar totes aquelles actuacions per a reparar el seu honor. 
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la 
nostra és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". 
La nova República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets 
humans, la pau, la fraternitat i la justícia universal. 
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Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 
27S hem sentat les bases  democràtiques per tal que la República Catalana 
comenci a caminar. Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la 
tasca que va protagonitzar, i que tants d'altres que el van precedir i tants 
d'altres que hem continuat, sabem que la lluita social i la lluita nacional és 
indestriable. 
 
En relació als antecedents exposats, PROPOSEM al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i 
polítiques pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President 
de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar 
totes aquelles actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys 
sigui reparat.  
 
Segon.-  Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 
de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la 
dictadura, per considerar com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències 
dictades pels Jutjats i Tribunals declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri 
expressat per la Fiscalia General de l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 
2010, habilitant el procediment administratiu necessari perquè el Consell de 
Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat als efectes legals 
procedents. 
 
Tercer.- Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei 
Processal Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per 
procedir a la revisió d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat 
realitzada conforme a l’article 3 de la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la 
qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor dels qui 
van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, així com la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació activa al Govern de 
l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el recurs de revisió 
de les sentències declarades il·legítimes.  
 
Quart.- Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís 
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es 
troba confiscada a l’arxiu d’Àvila.  
 
Cinquè.- Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i 
assassinat de Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de 
l’únic president elegit democràticament i assassinat a Europa durant el segle 
XX. Un acte que s’hauria de fer al fossar del Castell de Montjuic.  
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Sisè.- Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella 
argentina mentre no siguin restituïdes les famílies. 
 
Setè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups 
polítics del Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al 
Parlament Europeu, a l’ONU i a les associacions de recuperació de la memòria 
històrica. 
 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 6 d’octubre de 2015. Sgt. CiU i  ERC-AM.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 
B. PROPOSTA PER TAL DE SOL·LICITAR EL RÈGIM ESPECIAL (120 

MESOS) DE REINTEGRAMENT DEL SALDO DEUTOR DE LA 
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE 
L'ESTAT DE L'ANY 2013, PER IMPORT DE -141.207,15.-€ 

 
Enunciat pel Sr. Alcalde, el Sr. Secretari dona lectura en la seva part bastant a 
la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS: 
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1. La Disposició addicional desena del Real Decret Llei 17/2014 de 26 de 
desembre (BOE 30.12.2014) estableix un règim especial de 
reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats 
Locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de 
l’exercici 2013. 

 
2. L’aplicació de l’excepció recollida a l’apartat 1 requerirà la presentació de 

la sol·licitud per les entitats locals, que haurà de ser aprovada pel Ple de 
la Corporació Local i enviada per l’Interventora al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura 
electrònica  amb anterioritat a l’1 de novembre de 2015. 
 

3. L’esmentada excepció s’aplicarà a les entitats locals que a més d’haver 
presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat de les entitats 
integrants de la Corporació Local corresponents a l’exercici immediat 
anterior a aquell en que es calculi aquella, tinguin previst de complir a 31 
de desembre de 2015 amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i amb el 
límit del deute públic establert als articles 51 i 53 del text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, i que el període mig de pagament del mateix no superi en més de 
30 dies al termini màxim establert en la normativa de mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, d’acord amb el període 
mig de pagament a proveïdors que publiquen al mes d’octubre de 2015, 
conforme el Real Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a 
proveïdors de les Administracions Públiques. 
 
En quant al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i del límit 
del deute abans esmentat, es tindrà en compte la informació 
corresponent al tercer trimestre d’execució de pressupost de l’exercici 
2015. 
 

4. L’aplicació efectiva de l’excepció nomenada a l’apartat 1 anterior 
s’iniciarà en l’entrega a compte de la participació en els tributs de l’Estat 
del mes de gener de l’exercici 2016, essent a partir de llavors els 
reintegraments mensuals aplicables els que resultin de dividir l’import 
pendent de reintegrar el primer dia d’aquell mes entre 120 mensualitats. 
 

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
1r.- Sol·licitar el règim especial de reintegrament del saldo deutor resultant a 
càrrec de l’Ajuntament de Deltebre en la liquidació definitiva de la participació 
en els tributs de l’Estat de l’exercici 2013 per import de -141.207,15.-€, d’acord 
amb l’establert a la Disposició addicional desena del Reial Decret 17/2014, de 
26 de desembre (BOE 30.12.2014), i per un període de 10 anys. 
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2n.- Presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics amb la signatura electrònica 
que s’enviarà per l’interventora al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques amb anterioritat a l’1 de novembre de 2015. 
 
3r.  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 9 d’octubre de 2015. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 
22è.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula a la 
Sra. Santiago de la CUP, i aquesta fa les següents preguntes: 
 
Per una part, sobre la parcel.la 248 del polígon 8  la zona del Molí dels Mirons,, 
la qual diu la normativa que és zona rústica que està afectada per la ZMT i 
diferent gent del poble els ha fet la petició de preguntar el perquè ara és 
aparcament de camions i si hi ha permís de quin se tracta. 
 
La següent pregunta és que es va asfaltar el carrer Pintor Sorolla, i davant al 
núm. 60 havia una plaça de minusvàlids de la qual les persones afectades han 
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entrat diferents instàncies i han vingut a parlar a l’ajuntament i la plaça continua 
sense estar pintada des de abans de les eleccions que és quan se van asfaltar 
les carreteres, per tant voldrien saber que passarà amb aquesta plaça. 
 
La última pregunta és que els van arribar els acords de les Juntes de Govern i 
van veure les subvencions de les associacions que es van repartir i volen saber 
en base a que s’atorguen els imports diferents i demanen que es facin 
públiques a la resta de la gent o penjant-se a la web. 
 
Contesta el Sr. Castro, pel que fa a la primera pregunta formulada, sobre la 
finca afectada que està comprada per una societat i que aporta la 
documentació, i de la qual ell mateix en forma part en un 25%, hi ha una 
documentació que diu que és una empresa de transport que té un registre al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca com a empresa col.laboradora 
del sector primari, que fa transport de productes de primera necessitat animal i 
productes de gra i cereal. Realment aparcament de camions no ho és, allí se 
dipositen uns vehicles que són els que s’utilitzen una vegada a la setmana, i se 
posen i recullen, la finca no està vallada ni tancada, se sol.licitaran els permisos 
a Costes si s’ha de fer alguna classe d’activitat, la qual és transport i realment 
no fa cap activitat de pàrquing ni es lloga, és una zona oberta que només està 
adequada per poder deixar els remolcs. 
 
Contesta el Sr. Salvador Bertomeu, referent a la segona pregunta que ha 
formulat la Sra. Santiago, i sobre la instància a la que s’està referint, ell com a 
regidor no en té coneixement però sense cap tipus de problema, totes les 
instàncies i queixes que els han anat arribant les han anat complint en lo que 
s’ha pogut. És evident que se pintarà si se’ls fa arribar una còpia perquè 
d’aquesta manera s’actuarà ràpid. 
 
El Sr. Alcalde pregunta en quina data se va presentar la instància demanant 
que es pintés la zona de minusvàlid i en quina persona va parlar de 
l’ajuntament. 
 
Contesta la Sra. Santiago i diu que la data no la sap en aquests moments, i que 
es va parlar amb una auxiliar administrativa. 
 
Pel que fa a la tercera pregunta, sobre el tema d’atorgament de subvencions a 
la que contesta el Sr. Alcalde i diu que el repartiment se basa en unes bases de 
convocatòria que va aprovar l’anterior govern municipal en Junta de Govern i 
que en aquell moment estava a l’oposició i al plenari va votar en contra i poca 
cosa li pot argumentar al respecte. 
L’únic que pot fer és comprometre’s que les bases s’aprovaran pel Ple i no per 
la Junta de Govern Local. 
 
Intervé ara el Sr. Aspa d’ERC, dient que s’ha fet una campanya de que els 
arbres invaeixen les carreteres i que s’ha de tallar pel perill que pot comportar. 
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Li adverteix al regidor que davant la cambra arrossera hi ha dos arbres que un 
camió va rascar ben fort per allí, i que es tingui en compte de podar-los. 
 
Contesta el Sr. Bertomeu, regidor d’imatge de poble, i diu que ha estat una 
coincidència perquè demà mateix començava a fer l’actuació per les Goles de 
l’Ebre, està controlat i s’anirà fent tot. 
 
El Sr. Bertomeu de Compromís d’Esquerres fa una pregunta de com està el 
tema de la rehabilitació. 
 
El Sr. Alcalde contesta que es va aprovar en Junta de Govern fa tres setmanes, 
concretament el 7 de setembre el conveni que havien deixat preparat l’antic 
equip de govern i estava a punt de signar al mes de maig, però ara resulta que 
GIPSS que és l’empresa pública que porta la rehabilitació, no havia pogut 
entrar dins l’edifici perquè no els van deixar els del CEDIAP, ara va entrar 
acompanyat d’ell mateix igual que ho va fer el Sr. Bertomeu i a banda van 
vindre els tècnics municipals una vegada van passar los del CEDIAP a l’altre 
edifici que s’havia llogat des de l’ajuntament i en aquest cas, quan van entrar 
els tècnics de GIPSS i el tècnic municipal, han fet un informe de que aquell 
local que és de nova construcció hi ha uns desperfectes al voltant d’entre 
60,000 i 70.000 €. Ara GIPSS diu que si han de pagar lloguer no vol pagar la 
inversió o a l’inrevés, però a més diu que la meitat de l’edifici ja els serveix i per 
tant no s’entén com és que el CEDIAP se n’ha anat a una altra banda, quan 
realment podrien estar compartint l’edifici. 
S’està en tot aquest procés. Fa una estona que ha estat parlant amb el gerent 
de GIPSS i li ha dit que ens enviï la proposta de conveni amb totes les 
rectificacions que es van fent, que es fan cada setmana, perquè l’ajuntament 
vol cobrar lloguer però ells volen tenir l’edifici en totes les condicions. 
 
I no havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les 
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que 
es poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà 
arribar amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen. 
 

L’Alcalde,        El secretari acctal., 
 
 
 
 
 
Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 


