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               ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 12/2016 
DATA:  8 DE NOVEMBRE DE 2016 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:44 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Robert 
Bertomeu Callau, Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, Sr. Francisco Castro Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. José 
Emilio Bertomeu Rio, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. 
Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau Bonet, 
Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats: Sr. Jordi Torres Fabra 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTIVA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
- ORDINÀRIA NÚM. 11/2016, DE DATA 11 D’OCTUBRE. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algún dels grups polítics té alguna objecció a fer a 
l’acta esmentada, quedant aprovada per majoria absoluta, amb tretze vots a 
favor de Lluís Soler Panisello (CDC),  Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian 
Franch Arques (CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura 
Galiano (CDC), Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura 
(CDC), Robert Bertomeu Callau (CDC),  José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-
CP), Iolanda Gil Casanova(CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes(CE-SD-CP), Angel 
Casanova Ventura(CE-SD-CP) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-
PA) i tres vots d’abstenció de Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau 
Bonet (ERC-AM) i Tomàs Castells Fresquet (PPC). 
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AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA 
 
2N.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 3R TRIMESTRE DE 2016 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 3r trimestre de 2016 
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 3R 
TRIMESTRE DE 2016.- 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/2105/2012 3r trimestre de 2016, restant el Ple assabentat. 
 
4T.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2016 TRAMÈS 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 3r trimestre de 2016, restant el Ple assabentat. 
 

 
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 3R TRIMESTRE DE 
2016 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 3r 
trimestre de 2016 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. 
 

6È.- DONAR COMPTE DE LA TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL DECRET D'ALCALDIA 
D'APROVACIÓ DEL COST EFECTIU DELS SERVEIS  PRESTATS PER 
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE EXERCICI 2015.- Arribats a aquest punt de 
l’ordre del dia, es dóna compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques del Decret d’Alcaldia d’aprovació del cost efectiu 
dels serveis prestats per l’Ajuntament de Deltebre exercici 2015, restant el Ple 
assabentat. 
 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 8/2016 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE 
VINCULACIÓ JURÍDICA 
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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 simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 2 de novembre de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’hisenda d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al Ple de la corporació INFORMA: 
 
Vist l’estat d’execució del pressupost a data 30 de setembre de 2016 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 8/2016 que s’adjunta desglossat per partides es pot 
observar que són transferències de crèdit que no incrementen el pressupost. 
 
Atès que la transferència proposada afecta a despeses corrents. 
 
Atès que la partida que es proposa minorar no ha estat incrementada 
mitjançant suplements o altres transferències. 
 
Vist que no hi ha cap compromís de despesa, en relació amb la partida 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. 8/2016 que 
s’adjunta per un import global de 20.000.-€ amb el següent desglossament: 
 
 Transferències de crèdit   20.000.-€ 
 
 Finançament 
 
 Transferències de crèdit a la baixa 20.000.-€ 
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RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

20400.15320 Vies publiques renting 3.000,00  

21000.15320 Vies públiques 10.000,00  

22603.92000 Publicacions diari oficial  5.000,00  

48000.23100 Ajuts Acció Social 2.000,00  

21400.16300 Conservació i reparació altres vehicles  2.000,00 

22602.92000 Despeses publicitat i propaganda   1.000,00 

22699.49100 Mitjans comunicació  3.000,00 

22708.93200 Gestió sistema tributari  12.000,00 

22799.49100 Despeses emissora  1.000,00 

62400.15320 Vehicle obres publiques i serveis  1.000,00 

   20.000,00 20.000,00 
 
 

 
 
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. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 27 d’octubre de 2016. 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. Tomàs Castells del grup municipal del PPC 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 a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC 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, 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. 
 
 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ D'IMPOSICIÓ I 
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT 
DE LES OBRES D'ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ DE 
25 KV PER SOTERRAMENT DE LÍNIA AÈRIA DE MITJA TENSIÓ DE 25 KV 
AL CARRER MIGUEL DE UNAMUNO AL 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 2 de novembre de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora de la subàrea 
d’Hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 

 
Antecedents: 

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 28 d’octubre de 2016, va aprovar 
el Projecte d'estesa de línia subterrània de mitja tensió de 25kv per soterrament 
de línia aèria de mitja tensió de 25kv al c. Miguel Unamuno al municipi de 
Deltebre redactat per l’enginyer tècnic industrial, Sr. Joan Jordi Caballé Estada, 
el qual ascendeix a un pressupost d’execució material per contracta de 
VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-
NOU CÈNTIMS (87.240,59,-- €), IVA inclòs. 

2. Els serveis tècnics, la interventora i el cap de contractació han emès els 
corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en l’expedient. 

 
Fonaments de Dret: 
PRIMER:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir 
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contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi 
un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les 
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir 
els fins que li són atribuïts. L’obra del Projecte d'estesa de línia subterrània de 
mitja tensió de 25kv per soterrament de línia aèria de mitja tensió de 25kv al c. 
Miguel Unamuno al municipi de Deltebre té aquesta consideració perquè 
s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 del TRLHL. 

 
SEGON: 
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que 
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que 
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 

 
TERCER: 
La base imposable serà, com a màxim, de SETANTA-VUIT MIL CINC-CENTS 
SETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (78.516,53 €), 
corresponents al 90% del cost que l'Ajuntament suporta per a la realització 
d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS: 

 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra del Projecte d'estesa de línia subterrània 
de mitja tensió de 25kv per soterrament de línia aèria de mitja tensió de 25kv al 
c. Miguel Unamuno al municipi de Deltebre, l’establiment i exigència de les 
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels 
immobles de l’àrea beneficiada. 

 
SEGON. 
Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 

1. El cost previst de l’obra es fixa en VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS 
QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (87.240,59,-- €), 
suportat íntegrament per l’Ajuntament. 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en TRENTA-NOU MIL 
DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS 
(39.258,26 €), corresponents al 45 % del cost suportat per l’Ajuntament. 
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el 
cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a 
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i 
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries. 
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3. S’aplica com a mòdul de repartiment de la base imposable els metres quadrats 
de superfície de les finques afectades per l’obra. 

 
TERCER. 
Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 

 
QUART. 
Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones 
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de 
contribuents. 

 
CINQUÈ. 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el 
BOP. 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 

 
SISÈ. 
Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és 
conegut i, si no, mitjançant edictes. 

 
SETÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials en un DOS terminis. 

 
VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 

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

 
Deltebre, 31 d’octubre de 2016. Sgt. Maria 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. Tomàs Castells del grup municipal del PPC 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 Rio del grup municipal de CE-SD-CP i diu 

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC 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 deu vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), Tomàs Castells Fresquet (PPC) i Dayana Santiago 
Callau (CUP DELTEBRE-PA), quatre vots d’abstenció de José Emilio Bertomeu 
Rio (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), i dos vots en contra de 
Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) 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 
 
9È.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA, D'ANUL·LACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA PRACTICADA A CÀRREC DE LA 
SRA. MONTSERRAT ARLANDEZ MARCO. Arribats a aquest punt de l’ordre 
del dia, es dóna compte del Decret d’Alcaldia d’anul.lació de la liquidació de 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
practicada a càrrec de la Sra. Montserrat Arlandez Marco, restant el Ple 
assabentat. 
 

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 

10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 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 2 de novembre de 2016, el 
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Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Primer Tinent d’Alcalde i regidor delegat 
de l’àrea de planificació territorial 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: 
 

En data 3 d’agost de 2016 la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte 

per a la prestació del servei de “Redacció del Programa de Participació 

ciutadana en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre i 

l’organització i execució de l’esmentat programa “ a l’empresa “LAVOLA 1981, 

SA”, per un import de VINT-I-UN MIL CENT VINT-I-SIS EUROS AMB 

SEIXANTA CÈNTIMS (21.126,60 €), I.V.A. inclòs. 

Per tal de donar compliment al que disposen els articles 8 del DL 1/2010, de 

3’agost, pel quals s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i modificació 

posterior per part de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i 2 del Decret 305/2006, pel 

qual s’aprova el Reglament d’Urbanisme, aquest ajuntament de Deltebre ha 

presentat el PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA que formarà part 

del POUM, i l’objecte del qual és garantir i fomentar els drets d’iniciativa, 

d’informació i de participació de la ciutadania en els procés d’elaboració i 

redacció del POUM, i que consta de quatre fases, que són les següents: 

1a.- FASE DE REDACCIÓ I LLIURAMENT DEL PROGRAMA, dintre de la qual 
s’inclouen les subfases següents:        

a) Accions de participació presencial: identificació dels actors del municipi. 
b)  Accions de comunicació: redacció d’una nota de premsa als mitjans de 
comunicació local: web, butlletins..... 

 
2a.- FASE PRÈVIA AL PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA, dintre de la qual 
s’inclouen les subfases següents:        

a) Accions de participació presencial: entrevistes i sessions d participació 
sectorials, sessions de participació ciutadana i enquesta de percepció i 
expectatives ciutadanes.  

b) Accions de participació virtual: enquesta de percepció i expectatives 
ciutadanes on-line i sistema d’informació geogràfica (SIG) participatiu. 

c) Accions de comunicació: creació d’una marca i imatge del poum, 
creació d’un micro-site específic per al poum, creació d’un banner, 
presència a les xarxes socials, campanya prèvia de difusió, telèfon 
d’atenció ciutadana, creació d’un banner de convocatòria i redacció de 
notes de premsa. 
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3a.- FASE DE PERÍODE D’INFORMACIÓ PÚBLICA, dintre de la qual 
s’inclouen les subfases següents: 

a) Accions de participació presencial: presentació pública de la proposta 
de poum i capacitació per a la fase d’informació pública, oficina 
d’atenció al poum i exposició permanent de difusió gràfica. 

b) Accions de participació virtual: informe retorn d’aportacions i propostes 
ciutadanes (retorn de dades als diferents agents de la fase 2). 

c) Accions de comunicació: telèfon d’atenció ciutadana, creació d’un 
banner de convocatòria, redacció d’una nota de premsa i altres accions 
de participació virtual. 

 
4a.- FASE POSTERIOR AL PERÍODE D’EXPOSICIÓ PÚBLICA, dintre de la 
qual s’inclouen les subfases següents: 

a) Accions de participació presencial: sessió de presentació del 
planejament aprovat definitivament. 

b) Accions de participació virtual: informe final de tot el procés de 
participació. 

c) Accions de comunicació: creació d’un banner de convocatòria i redacció 
d’una nota de premsa. 

 
Atès que s’ha incorporat dintre de l’expedient  un cronograma de 
temporalització aproximada, per quant els actes de participació ciutadana s’han 
de desenvolupar de manera paral.lela a la tramitació del POUM i les accions 
del programa de participació ciutadana estaran totalment vinculades amb les 
principals fites i dates claus de la tramitació del POUM relacionades amb el 
programa de participació ciutadana. 
       
Per tot l’exposat i sent competència del Ple de l’Ajuntament a l’empara de 
l’article 22.2 c) de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, en el 
marc del PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) de 
Deltebre, segons el document que consta a l’expedient. 
 
SEGON.- Publicar aquest acord al BOP i al DOGC, així com en un Diari de 
difusió comarcal i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, per tal que qualsevol 
persona pugui consultar-lo, a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble, de dilluns a divendres de 8,30 a 14 hores. Aquest termini s’estableix en 
un mes a partir de la darrera publicació als diaris oficials.  
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 31 d’octubre de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques” 
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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. Tomàs Castells 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 Rio del grup municipal de CE-SD-CP i diu 

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC 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, 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 TERRITORIAL 

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ PER ERRADA MATERIAL 
DE L'ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 
2015, PEL QUE FA A LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS A FAVOR DEL 
CONSELL COMARCAL BAIX EBRE. 
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 2 de novembre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, 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: 
 
Advertida errada material en l’acord adoptat pel ple municipal de data 22 de 
desembre de 2015, pel que fa al punt tercer de l’esmentat acord on deia 
textualment: 
 
“Tercer.- Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga, 
l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de 
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pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a 
l’àmbit de la logística en la recollida de la fracció resta, al Consell Comarcal del 
Baix Ebre en funció del que, en el seu moment, resulti més adequat atenent a 
criteris de cohesió territorial però també de major racionalització econòmica per al 
municipi de Deltebre”.  
  
Atès que en els punts tercer ha de constar el següent: 
 
“Tercer.- Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga, 
l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de 
pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a 
tots els serveis relacionats excepte el tractament de residus, al Consell Comarcal 
del Baix Ebre en funció del que, en el seu moment, resulti més adequat atenent a 
criteris de cohesió territorial però també de major racionalització econòmica per al 
municipi de Deltebre”. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de l’Ajuntament de Deltebre, de conformitat 
amb l’establert a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, PROPOSO que s’adoptin els 
següents ACORDS:  
 
1r.- Rectificar per errada material el punt tercer de l’acord adoptat pel ple municipal 
de data 22 de desembre de 2015, que quedaran redactats de la següent manera: 
 
“Tercer.- Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de pròrroga, 
l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri aquest període de 
pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la delegació efectuada, pel que fa a 
tots els serveis relacionats excepte el tractament de residus, al Consell Comarcal 
del Baix Ebre en funció del que, en el seu moment, resulti més adequat atenent a 
criteris de cohesió territorial però també de major racionalització econòmica per al 
municipi de Deltebre”. 
 
2n.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, fins i tot la signatura de conveni de 
regulació, sempre i quan el seu clausulat s’ajusti a l’acord adoptat. 
 
3r.- Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal 
que procedeixi a la seva acceptació i publicació . La delegació serà efectiva a partir 
de la data d’acceptació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
4t.- 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. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

 
Deltebre, 31 d’octubre de 2016. 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 d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Tomàs Castells 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 Rio del grup municipal de CE-SD-CP i diu 

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC 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 (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP),  Iolanda Gil 
Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova 
Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM),  Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i Tomàs Castells Fresquet (PPC) i un vot d’abstenció de Dayana 
Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), 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. 
 

12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE 
L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I 
TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS I DE LA PAVIMENTACIÓ DE 
VORERES 
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 de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 2 de novembre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
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“El qui subscriu, Salvador Bertomeu Bertomeu, Tinent d’Alcalde 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 aquest Ajuntament vol aprovar una ordenança que té com a objecte 
ampliar la seguretat i el benestar col·lectiu així com prevenir situacions que 
afectin la salubritat pública, mitjançant la regulació de les mesures adreçades a 
garantir els deures de conservació i rehabilitació de les persones propietàries 
de solars i terrenys (sòl rústic i sol urbanitzable), construccions, instal·lacions i 
altres béns immobles així com també el manteniment i reposició de les 
condicions de seguretat, salubritat i ornament públic dels béns immobles, els 
terrenys (sòl rústic i sòl urbanitzable) i solars del municipi de Deltebre.  
 
Atès que aquestes obligacions també inclouen el tancament dels referits 
terrenys (sòl rústic i sòl urbanitzable)  i solars i la formació de voreres situades 
davant dels solars i edificacions.  

 

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 178 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 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la 
conservació, neteja i tancaments de solars i terrenys i pavimentació de voreres, 
amb la redacció que s’annexa. 
 
SEGON.- Sotmetre-la a informació pública i audiència dels interessats per un 
termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans 
de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè 
aquests puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments 
que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en 
l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat 
d’acord exprés pel Ple. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
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QUART.- 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, 2 de novembre de 2016. 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 en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. Tomàs Castells 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 d’abstenció a la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC 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 tretze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP),  Iolanda Gil 
Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova 
Ventura (CE-SD-CP) i Tomàs Castells Fresquet (PPC), dos vots d’abstenció de 
Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i  Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en 
contra de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), 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 SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
TEIXIT ASSOCIATIU 
 

13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
CESSIÓ ESPAI CREACIÓ DELTEBRE DANSA ENTRE L'AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE I ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS, SL  
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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 simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 2 de novembre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a regidor de teixit associatiu 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 l’Ajuntament de Deltebre té la voluntat de formalitzar un conveni de 
cessió d’ús d’una part de l’edifici emplaçat a la cruïlla entre el carrer Goles de 
l’Ebre i l’Avinguda Generalitat de Deltebre on hi ha l’antic Molí Arrosser de la 
Cambra Agrària de La Cava i dos magatzems annexes, concretament un dels 
dos magatzems de l’antiga Cambra Arrossera de La Cava amb una superfície 
de 415,54 m2, a favor de ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS, SL , per 
tal de que el pugui destinar a Espai de creació de les activitats entorn a les arts 
escèniques pròpies de la companyia ROBERTO OLIVAN PERFORMING 
ARTS, SL i el Festival DELTEBRE DANSA. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar la formalització del conveni de cessió d’us entre l’Ajuntament de 
Deltebre i Roberto Olivan Performing Arts, SL, que té com a objecte la cessió 
de l’ús d’un dels dos magatzems de l’antiga Cambra Arrossera de La Cava amb 
una superfície de 415,54 m2, a favor de ROBERTO OLIVAN PERFORMING 
ARTS, SL , per tal de que el pugui destinar a Espai de creació de les activitats 
entorn a les arts escèniques pròpies de la companyia ROBERTO OLIVAN 
PERFORMING ARTS, SL i el Festival DELTEBRE DANSA.  
Aquest conveni consta d’un total de vuit clàusules i plànols annexos. 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar el present acord a  ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS, SL 
per als efectes que correspongui. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana subàrea de 
teixit associatiu per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  27 d’octubre de 2016. Sgt. Robert Bertomeu Callau” 
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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 en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC 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 Rio del grup municipal de CE-SD-CP i diu 

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC 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 (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP),  Iolanda Gil 
Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova 
Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i  Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM), un vot d’abstenció de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i un vot en 
contra de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), 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 

14È.- MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT 

I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS 

RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 

procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:  

“Els que subscriuen, grups municipals de CDC, ERC-AM I CUP DELTEBRE 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: 
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El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va 

aprovar una resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant 

sobre la independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, 

una altra, que li demana que negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur 

polític de Catalunya.  

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric 

que viu el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge 

d’aquesta declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de 

donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que 

el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha 

decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a 

un nou model d’estat. 

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i 

hem estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les 

representen. En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores 

hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la 

independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la 

justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de 

l’estat espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la 

materialització del dret a decidir com a única via política per conèixer la postura 

dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre país.  

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de 

la independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat 

internacional, des d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un 

món més just. 

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i 

sense el seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves 

institucions estan patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials 

que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius.  
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Per tots aquests motius, al Ple de la Corporació PROPOSEM que s’adoptin els 

següents 

ACORDS 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Deltebre a la resolució del 

Parlament de Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum 

vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de 

2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent 

al nostre municipi de forma coordinada amb l’Associació de Municipis 

per la Independència, en el moment que les institucions iniciïn el seu 

desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la 

ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim 

de transversal socialment i política.  

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la 

justícia per haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la 

defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol altra 

expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i 

democràtica.  

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir 

institucionalment una separació real de poders com a garantia de la 

democràcia. 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, 

a la presidenta del Parlament de Catalunya i a l’Associació de 

Municipis per la Independència. 

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

Deltebre, 2 de novembre de 2016. Sgt. CDC, ERC-AM I CUP DELTEBRE”. 
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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. Tomàs Castells del grup municipal del PPC 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. Jose Emilio Bertomeu Rio del grup municipal de CE-SD-CP i diu 

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC 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 (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP),  Iolanda Gil 
Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova 
Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM),  Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), i un vot en contra 
de Tomàs Castells Fresquet (PPC) 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 
 
15È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1147/2016 A LA NÚM. 1319/2016 
 

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. 1147/2016 a la núm. 1319/2016 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. 

 
16È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
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17È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
18È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde li dona la paraula al Sr. 
Gervasi Aspa d’ERC i fa el prec de que li han arribat queixes de veïns, sobre 
l’accés al pont del canal a l’entrada a LIDL sobretot els caps de setmana, cada 
vegada hi ha més gent i els diumenges s’acumula basant de perill i pregunta si 
es té previst fer alguna cosa en aquest sentit. També tal i com va dir l’alcalde 
que havia un compromís de fer unes rotondes d’entrada al poble, si es podria 
arreglar aquesta també. 
  
Contesta el Sr. Alcalde que hi ha el compromís de fer la rotonda del camp de 
futbol de La Cava que és la cruïlla que entenem que és la més perjudicial per al 
sector turístic i també per als propis habitants del nucli de Deltebre. S’està 
acabant de preparar el projecte i si tot va bé se licitarà abans de final d’any, 
això vol dir que si al final es posen d’acord i hi ha pressupostos a la Generalitat, 
haurà rotonda l’any vinent, si no n’hi ha no hi haurà rotonda i durant l’any vinent 
se redactarà el projecte de la rotonda del carrer Pintor Sorolla en la TV 3454 i 
per tant abans del final de l’any vinent se licitarà i serà per a l’altre any, i d’any 
en any s’anirà fent. 
 
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 
 

  
  


