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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 14/2015 
DATA:  8 DE SETEMBRE DE 2015 
HORA INICI: 22:02 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:53 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, Sr. Joan Bertomeu Bertomeu i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats: Ningú 
 
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. 10/2015  ORDINÀRIA DE DATA 21/07/2015 

NÚM. 11/2015 EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 30/07/2015 

NÚM. 12/2015  EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 01/08/2015 
 

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 DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 2N TRIMESTRE DE 2015 AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es 
dona compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 2n Trimestre de 
2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple 
assabentat. 
 
3r.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N 
TRIMESTRE DE 2015.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna 
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art. 16 
Ordre HAP/2015/2012 2n trimestre de 2015, restant el Ple assabentat. 
  

4t.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT 2N TRIMESTRE DE 2015 A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de 
l’obligació de la tramesa de la Llei de morositat 2n trimestre de 2015 a la 
Generalitat de Catalunya (EACAT) i al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, restant el Ple assabentat. 
 
5è.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE 
2015 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 
AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 2n 
trimestre de 2015 d’acord amb el RD 635/2014, de 25 de juliol de 2014 tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 

GESTIÓ INTERNA 
 

6è.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACORD 
TRANSACCIONAL AMB LA SRA. GRISELDA GILABERT LLAURADÓ, EN 
RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 36/2012. 
 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 1 de setembre de 2015, el Sr. Secretari acctal. 
dóna lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, tinent d’alcalde de l’Àrea d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent PROPOSTA: 
 
Antecedents: 
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I. En data 29 d’abril de 2008, la Sra. Gilabert va presentar sol·licitud 
d’indemnització en concepte de responsabilitat patrimonial per l’accident 
que va patir el seu difunt marit, Sr. Isaias Girbes Panisello, en data 1 de 
juliol de 2006, per un import de 168.269,60 €. 
 

II. Per la Sra. Gilabert, es va presentar, en data 19 de gener de 2012, recurs 
contenciós administratiu contra la desestimació presumpta de la seva 
sol·licitud d’indemnització, el qual es va tramitar davant el Jutjat contenciós 
administratiu núm. 2 de Tarragona, amb el número de procediment 
36/2012. 

 
III. En data 17 d’abril d’enguany, el Jutjat va dictar Sentència núm. 102/15, per 

la qual estimava parcialment la demanda presentada per la Sra. Gilabert, i 
condemnava a l’Ajuntament a fer efectiu, a favor de la Sra. Gilabert, en 
representació dels seus fills, l’import de 50.480,88 €, corresponent al 30% 
de la indemnització sol·licitada, en apreciar una concurrència de culpes 
entre l’Administració i el difunt Sr. Girbes. 

 
IV. Contra aquesta Sentència es va presentar recurs d’apel·lació, davant el 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual es troba en l’actualitat 
pendent de personació, finalitzant el termini per a la mateixa el proper dia 
25 d’aquest mes. 

 
V. Malgrat això, s’han entaulat conversacions amb la Sra. Gilabert, per tal 

d’arribar a una solució extrajudicial de l’assumpte, consistent en abonar-li 
l’import que reflexa la Sentència 102/15 abans esmentada. 

 
Fonaments Jurídics: 
 
S’han tingut en consideració els informes jurídics emesos per la representació 
processal de l’Ajuntament, així com l’Informe emès per la Sra. Interventora en 
relació a l’actual inexistència de partida pressupostària per a fer front a 
l’esmentat pagament. 
 
D’acord amb els esmentats informes, i en ús de les facultats que em confereix 
la legislació vigent, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar la Proposta d’Acord Transaccional a signar entre aquest Ajuntament i 
la Sra. Griselda Gilabert Llauradó que, literalment transcrita, diu: 
 
“PRIMERA.-  
1. Totes dues parts han decidit acatar la sentència dictada amb data 17 d’abril 

de 2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona que va 
condemnar l’Ajuntament de Deltebre a pagar als fills del difunt Isaïes Girbes 
Panisello la quantitat de 50.480,88 €. 
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2. Tanmateix, les parts convenen que, com a conseqüència del pagament 

voluntari de la dita quantitat per part de l’Ajuntament de Deltebre, aquesta 
no meritarà interessos de cap classe.   

 
SEGONA.-  
L’Ajuntament de Deltebre pagarà la dita quantitat, sense interessos, en dos 
terminis:  

 El primer 50%, abans del 30 de setembre de 2015 o, en el seu cas, tan 
aviat com es pugui habilitar una partida pressupostària en base a una 
modificació de crèdits. 
 

 El segon 50%, durant el primer trimestre de 2016 i, com a molt tard, el 
31 de març de 2016, si bé amb el compromís de pagar-lo al més aviat 
possible abans d’aquesta data. 

 
TERCERA.-  
Atès que amb la signatura d’aquest acord es posarà fi al contenciós existent 
entre les parts, objecte del recurs ordinari 36/2012 seguit davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, ambdues parts posaran de 
manifest aquesta circumstància, a través de les seves respectives 
representacions processals, a l’esmentat Jutjat, desistint, a més, l’Ajuntament 
del recurs d’apel·lació interposat contra la dita sentència, i demanant 
l’homologació judicial de l’acord i, en conseqüència, la terminació del procés 
per satisfacció extraprocessal, i que no s’imposin costes processals a cap de 
les parts”. 
 
SEGON. 
Facultar a l’Alcalde per a signar els documents necessaris per tal de donar 
efectivitat a aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 11 d’agost  de 2015. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 

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 dels seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Bertomeu del grup municipal del PPC 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. 

 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

7È.-DICTAMEN DE PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE/SSA DE PAU 
SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI DE DELTEBRE 
 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 1 de setembre de 2015, el Sr. Secretari acctal. 
dóna lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“El que subscriu, Kilian Franch Arques, tinent d’alcalde de l’Àrea d’Afers Interns 
i Institucionals 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 el passat dia 26 de juny de 2015 el Sr. Silvestre Isidro Burillo Tomàs 
va presentar la renúncia al càrrec de Jutge de Pau Suplent del municipi de 
Deltebre i va ser comunicada la mateixa al TSJC. 
 
Atès que mitjançant escrit del TSJC de data 30 de juny de 2015, RE núm. 3792 
de data 17 de juliol, se´ns va comunicar que iniciéssim els tràmits 
corresponents per a proposar el nomenament del/la nou/va JUTGE/ESSA DE 
PAU SUBSTITUT/A d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
Atès la convocatòria pública efectuada per l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant 
anunci publicat al BOPT núm. 173 de data 27 de juliol d’enguany, donant-se un 
termini de quinze dies hàbils per a que els interessats/des puguéssin presentar 
les corresponents instàncies a la Secretaria d’aquest Ajuntament adjuntant un 
currículum i la declaració de no incompatibilitat per a l’exercici de les tasques 
per  a les que havien de ser nomenats, presentant-se´ un total d’una per part de 
la Sra. Imma Tortajada i Bertomeu. 
 
Examinat el currículum presentat per l’interessada, al ple de la Corporació 
PROPOSO adopti els següents acords: 
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1r.- Nomenar Jutgessa de Pau substituta del municipi de Deltebre a la Sra. 
Imma Tortajada i Bertomeu fins que s’hagi de procedir a la renovació del càrrec 
de Jutge/ssa de Pau titular del municipi de Deltebre. 
 
2n.- Comunicar el present acord, mitjançant la corresponent certificació emesa 
pel Secretari de la corporació, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 
als efectes que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 18 d’agost de 2015. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 

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 dels seu grup serà d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Bertomeu del grup municipal del PPC i diu que el 
posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grupmunicipal 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 setze 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), Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i Joan Bertomeu Bertomeu (PPC) 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. 
 

PROTOCOL 

8è.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ADOPCIÓ DEL NOU 
ESCUT DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
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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 1 de setembre de 2015, el Sr. Secretari acctal. 
dóna lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“La qui subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea de 
protocol, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent PROPOSTA: 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre té la intenció d’adoptar un nou escut 
municipal actualitzant la descripció original, per tal de simplificar les fins a 6 
modalitats diferenciades que fins ara existien i s’aplicaven, tot i respectant el 
blasonament d’acord amb el disseny que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre va contractar aquest servei, durant el mes 
de gener de 2015, per tal d’adoptar un nou escut, emblema, bandera i manual 
d’imatge corporativa.  
 
Atès que com es respecta el blasonament original de l’escut no serà necessari 
iniciar un nou expedient de modificació sinó que només caldrà l’aprovació del 
nou disseny i la posterior comunicació a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adopció del nou escut de l’Ajuntament de Deltebre d’acord 
amb el disseny que s’adjunta a la present proposta. 
 
SEGON.-   Trametre el present acord a la Direcció General d’Administració 
Local per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea de protocol per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 28 d’agost 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 dels seu grup serà d’abstenció a la proposta. 
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Intervé el Sr. Joan Bertomeu del grup municipal del PPC 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 majoria absoluta amb setze 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), Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i Joan Bertomeu Bertomeu (PPC) 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. 
 

9è.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'INICI DE 
L'EXPEDIENT PER A L'ADOPCIÓ DE L'EMBLEMA DE L'AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 1 de setembre de 2015, el Sr. Secretari acctal. 
dóna lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“La qui subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea de 
protocol, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent PROPOSTA: 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre té la intenció d’adoptar un emblema com a 
símbol municipal, tal i com es va contractar al gener de 2015, i per a la qual 
cosa s’ha procedit a la redacció d’una memòria justificativa on figura la 
descripció detallada de l’emblema i la seva representació gràfica. 
 
Atès que l’article 38.1 del Decret 139/2007 de 26 de juny, regulador de la 
denominació, els símbols i el registre d’ ens locals de Catalunya, estableix que 
els ens locals poden adoptar un emblema com a símbol. L’apartat tercer del 
mateix article preveu que l’emblema no pot incloure frases, anagrames, logotips 
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o inscripcions que puguin confondre’s amb els d’altres ens o que no responguin 
a la seva denominació oficial.  
 
Atès que l’article 42.1 de la mateixa norma, estableix que l’expedient per a 
l’adopció d’emblema s’ha d’iniciar per acord del Ple, o de l’ òrgan competent de 
l’ ens local, tenint en compte que l’ acord ha de contenir una descripció dels 
seus elements, de la disposició i les proporcions així com exigeix també la 
incorporació a l’expedient d’una memòria justificativa on figuri la descripció 
detallada de l’emblema i la seva representació gràfica. 
 
Atès que l’article 43 estableix l’obligació de sotmetre els acords relatius al 
projecte d’emblema  a  informació  pública  per  un  termini  de  30  dies, 
mitjançant  la seva exposició al tauler d’anuncis dels  ens  locals  i  la seva 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Un cop transcorregut 
el termini d’informació pública i resoltes les possibles al·legacions, l’Ajuntament 
de Deltebre haurà d’aprovar l’emblema per la majoria absoluta del nombre legal 
dels seus membres. 
 
Atès que l’article 44 estableix que en el termini de 15 dies comptats en 
posterioritat a la producció de l’acord ha d’enviar-se l’expedient complet a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, als 
efectes de la seva oficialització, inscripció en el registre d’ens locals de 
Catalunya i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acordar en els termes previstos al Decret 139/2007 de 26 de juny, 
regulador de la denominació, els símbols i el registre d’ ens locals de 
Catalunya, l’inici de l’expedient per a l’adopció com a emblema de l’Ajuntament 
de Deltebre el que està descrit detalladament en la memòria justificativa 
adjunta a la present proposta, a la qual fa referència l’article 42.2 de la 
normativa expressada. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública l’anterior acord i el projecte 
d’emblema,  per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Deltebre i la publicació del corresponent edicte al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
TERCER.- En el supòsit de no produir-se al·legacions durant el període 
d’exposició pública, es considerarà definitivament aprovada la proposta 
d’emblema. 
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QUART.- Trametre l’expedient complet a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, a l’efecte de la 
inscripció en el Registre d’ens locals de Catalunya i la publicació al DOGC. 
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea de protocol per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 28 d’agost 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 dels seu grup serà d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Bertomeu del grup municipal del PPC 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 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 catorze 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) i Joan Bertomeu Bertomeu (PPC), dos vots en contra de 
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. 
 
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 

SEGURETAT I MOBILITAT 

 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD 
ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 4 D'AGOST, 
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REFERENT AL NOMENAMENT DEL NOU CAP OPERATIU DE L'ASSVPC 
DE DELTEBRE 
 

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 1 de setembre de 2015, el Sr. 
Secretari acctal. dóna lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“El qui subscriu, Francisco Castro Casanova, regidor de la subàrea de 
seguretat i mobilitat i en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, 
al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 
data 4 d’agost d’enguany, que transcrit literalment diu: 
 
“Escrit de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Deltebre, 
comunicant el nomenament del nou Cap Operatiu.- Vist l’escrit que ens han 
presentat l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Deltebre de data 29 
de juliol d’enguany, RE núm. 4084 de data 31 de juliol, comunicant-nos que han 
realitzat Junta Rectora i han acordat destituir per unanimitat l’actual Cap 
Operatiu i s’ha elegit també per unanimitat com a nou Cap Operatiu el Sr. 
Arturo Pons i Navarro, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda acceptar 
aquest nomenament si bé serà en caràcter interí per quant el mateix haurà de 
ser ratificat per acord de ple municipal com a òrgan competent que es celebrarà 
el proper mes de setembre. 
 
Aquest acord serà notificat a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Deltebre i al nou cap operatiu i serà traslladat a l’Àrea de Dinamització 
Territorial i Imatge de Poble subàrea de seguretat i mobilitat per al seu 
coneixement i efectes oportuns”. 
 
I atès que tal i com s’especifica a l’esmentat acord adoptat per la Junta de 
Govern Local el nomenament del nou cap operatiu és competència del ple 
municipal, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Ratificar l’acord adoptat en sessió extraordinària de la Junta de Govern 
Local de data 4 d’agost de 2015 i nomenar com a Cap Operatiu de l’ASSVPC 
de Deltebre al Sr. Arturo Pons Navarro, que deixarà d’ocupar el carrer 
interinament i passarà a ocupar-lo amb  propietat de conformitat amb l’acord 
adoptat per la Junta Rectora de l’ASSVPC. 
 
2n.- Notificar el present acord al nou Cap Operatiu per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
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3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea de seguretat i mobilitat per als efectes que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 11 d’agost de 2015. Sgt. Francisco Castro Casanova.” 
 

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 dels seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Bertomeu del grup municipal del PPC 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 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), Joan Bertomeu Bertomeu (PPC) i  Dayana Santiago Callau 
(CUP DELTEBRE-PA) i dos vots en contra de Gervasi Aspa Casanova (ERC-
AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) 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 SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
11è.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES PER A 
L'ATORGAMENT D'AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I 
PUNTUAL PER ATENDRE SITUACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL I 
NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L'ANY 2015. 
 

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 
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Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 1 de setembre de 2015, el 
Sr. Secretari acctal. dóna lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“La qui subscriu, Carme Franch Rius, Tint d’Alcalde de l’Àrea de Dinamització 
Social i Participació Ciutadana i 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. Per acord de Ple municipal extraordinari de data 1 d’agost es va acordar la 
Modificació de Crèdits núm. 6/2015 entre partides jurídicament no vinculades, 
on s’incloïa una partida per un import de 15.000,00.-€ per ajuts socials 
d’urgència (partida pressupostària 48000.23102 del pressupost per a l’exercici 
de 2015). El termini per a presentar al.legacions finalitzà el dia 27 d’agost 
d’enguany i es procedirà a la publicació definitiva al BOPT per a la seva 
entrada en vigor.  
 
1.2.- Amb la finalitat d’administrar i els ajuts socials d’urgència es fa necessària 
l’aprovació d’unes Bases que regulin l’ajut social econòmic. 
 
2.- Fonaments de dret 
 
2.1.- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 
4.1.a) i c), respecte la potestat reglamentària i d'autoorganització dels municipis 
i respecte la potestat de planificació i programació i, art. 25.2.e., d’acord amb el 
qual el Municipi exercirà en tot cas com a competència pròpia, en els termes de 
la legislació de l'Estat i de les comunitats autònomes, en matèria d’avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones 
en situació o risc d'exclusió social. 
 
2.2.- Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, 
l’art. 30 de la qual respecte les prestacions econòmiques d'urgència social, 
preveu que aquestes tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit i 
l'allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als pressupostos 
dels ens locals, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels serveis 
socials d'atenció primària, segons la legislació aplicable. Les prestacions 
d'urgència social són compatibles amb les altres prestacions de la mateixa 
naturalesa. 
 
2.4.- L’art. 6.4 de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, preveu 
que les esmentades prestacions de caràcter econòmic les estableixen els ens 
locals, d’acord amb les competències que els corresponen en matèria d’atenció 
social primària.  
 



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 

14 
 

2.5.- Els ens locals, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels 
serveis socials d'atenció primària, han d'incloure en el pressupost de despeses 
anual una partida per a poder atendre adequadament les prestacions 
d'urgència social, així doncs, l’ajuntament de Deltebre disposa, per l’exercici 
2015 de la partida pressupostària 48000.23102 per atendre prestacions 
econòmiques d’urgència social. 
 
2.6.- L’art. 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals dels ens locals, respecte 
l’aprovació de les bases i la publicitat. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS 
SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER ATENDRE 
SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE 
SUBSISTÈNCIA PER A L’ANY 2015,  així com, el formulari Annex de sol·licitud 
d’ajut. 
 
Segon.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les 
Bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis de la corporació i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 28 d’agost de 2015. Sgt. Carme Franch Rius.” 
  
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 dels seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Bertomeu del grup municipal del PPC 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. 

PART DE CONTROL 
 
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 793/2015 A LA NÚM. 942/2015 
 

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, 
concretament de la núm.793/2015 a la núm. 942/2015 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. 

 
13è.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 

14È.- PROPOSICIONS URGENTS 
 

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde es diu que hi 
ha una proposició urgent relativa a una moció de suport a l’acollida de població 
refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània, i per tant el primer 
que s’ha de fer es votar la urgència, quedant aprovada per unanimitat de tots 
els grups municipals. 
 
MOCIÓ DE SUPORT A L'ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA 
DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA 
“Els que subscriuen, grups municipals de CiU i ERC-AM de 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 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva 
preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a 
la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.    

Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la 
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i 
la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es 
compta que 2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos 
de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers 
dos mesos.      
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L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar 
suport a la població   arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat 
treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.  

Davant de la situació actual i,  

 Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans 
per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 

 Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 
14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a 
gaudir-ne, a qualsevol país. 

 Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut 
del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, 
preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que 
aquest estatut preveu. 

 Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una 
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang 
superior.  

 Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 
peticions d'asil i només 28 places d'acollida. 

 Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre 
solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el 
dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els 
drets humans i el desenvolupament. 

 Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis 
per a que donin resposta a la situació dels refugiats. 

 

Per tot això, proposem que s’adoptin els següents  

ACORDS: 

Primer.- Instar el Govern espanyol a: 

 Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, 
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes 
perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió 
descentralitzada. 

 Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació 
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a 
aquest col·lectiu. 

 Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida 
de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada 
persona. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint 



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 

17 
 

els drets de totes les persones. 
 

Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a 
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la 
situació actual i assegurar-ne el desplegament. 

 Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en 
paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que 
s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

 Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

 Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren 
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al 
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els 
drets de totes les persones. 

 

Tercer.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans 
d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil. 

Quart.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en 
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 

Cinquè.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per 
acollir les persones sol·licitants. 

Sisè.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat 
de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària. 

Setè.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament amb vocació transformadora.  

Vuitè.- Oferir els municipis com a territori d’acollida.  

Novè.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió 
en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del 
Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. 
Aquestes són:  

 Assistència en les rutes de fugida 

 Suport als municipis de la ruta 

 Planificació i gestió de l’acollida  

 Acollida a Catalunya  
 

Desè.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 
d’emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació 
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entre institucions, entitats municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una 
veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
l’Estat espanyol.    

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

Deltebre, 8 de setembre de 2015. Sgt. Grup municipal de CiU                                             
Grup municipal d’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 dels seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Bertomeu del grup municipal del PPC 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.  

 
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde li dona la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i fa una 
pregunta en relació al nou projecte de la biblioteca. 
 
Contesta el Sr. Alcalde dient que hi havia una subvenció del PUOSC del 2011 i 
l’únic edifici que complia les condicions per fer aquestes obres era el Centre 
Cívic, es va treure a concurs sense publicitat la redacció del projecte executiu i 
vàrem invitar a tres empreses d’arquitectura amb seu social a Deltebre i com el 
termini per a la redacció del projecte es de sis setmanes i si aquest no està 
validat per Biblioteques de Catalunya i no estan adjudicades les obres abans 
del 31 de desembre d’enguany, no es pagarà el mateix. 
 
Tot seguit dona la paraula al portaveu d’ERC Sr. Gervasi Aspa i diu que no hi 
ha preguntes però vol clarificar dos temes, primer pel que fa al projecte bàsic 
de la biblioteca que va sempre en concordança amb el pressupost de 
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construcció i per això es paga més o menys, i el segon es que els preus fa 6 ó 
7 anys eren més cars que ara i en això vull dir que eren els preus de mercat del 
moment. 
 
 

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 
 

  

 


