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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 10/2016 
DATA:  13 DE SETEMBRE DE 2016 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:04 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, Sr. Jordi Torres Fabra, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra. 
Iolanda Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. 
Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
 Excusats:  Sr. Gervasi Aspa Casanova 
 
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. 9/2016, DE 26 DE JULIOL. 

El Sr. Alcalde pregunta si algú dels grups polítics te alguna objecció a fer a 
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

HISENDA 
 

2N.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 2N 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 2n trimestre de 
2016 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple 
assabentat. 
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3R.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N 
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 2n trimestre de 2016, restant el Ple assabentat. 
 
4T.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N 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 2n trimestre de 2016, restant el Ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N 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 
2n 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.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ACORD ADOPTAT 
PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 26 DE JULIOL DE 2016, EN RELACIÓ A 
L'APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 2A FASE, 
SECTORS A), B) I C). 
 
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 de setembre 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 d’Hisenda, en ús de 
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 

 
Antecedents: 
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 26 de juliol d’enguany, va 

resoldre les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial d’imposició i 
l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de 
les obres de Finalització de la urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 
2a Fase, Sectors A), B) i C), tot aprovant definitivament l’esmentada 
imposició i ordenació. 
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2. El punt Quart de l’acord abans esmentat modificava les dades referents al 
finançament de l’obra, tot tenint en consideració l’adjudicació provisional de 
l’execució de l’obra, efectuada mitjançant acord plenari de la mateixa data 
(26 de juliol de 2016). 

 
3. Una vegada notificada l’adjudicació provisional, l’empresa adjudicatària va 

presentar, en data 5 d’agost de 2016, amb registre d’entrada núm. 4656, 
escrit pel qual manifestava la seva voluntat de renunciar a l’execució de les 
obres. Per aquest motiu, el Ple Municipal, en la seva sessió d’avui mateix, 
ha adoptat novament l’acord d’adjudicar l’execució de les obres a la següent 
oferta més avantatjosa resultant del procediment de licitació, per un import 
d’1.173.657,25 €, IVA inclòs. 

 
4. A més, l’esmentat punt Quart indicat a l’Antecedent 2, tampoc va tenir en 

consideració el cost de la direcció de l’obra i la direcció de pla de seguretat i 
salut, que actualment es troba en procés de licitació, xifrat en un pressupost 
de 35.000,-- €, IVA inclòs. 

 
5. Per això, i a la vista dels informes que hi consten en l’expedient, PROPOSO 

al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER. 
Deixar sense efecte el punt Quart de l’acord adoptat pel Ple municipal en la 
seva sessió de data 26 de juliol d’enguany, de modificació del finançament de 
l’obra de Finalització de la urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 2a 
Fase, Sectors A), B) i C). 

 
SEGON. 
Modificar les dades corresponents al finançament, aprovades inicialment pel 
Ple Municipal de data 2 de febrer d’enguany, d’acord amb les següents 
determinacions: 
- El cost previst de l’obra es fixa en UN MILIO DOS-CENTS VUIT MIL SIS-

CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS 
(1,208.657,25 €), resultant de la suma de l’import de l’adjudicació definitiva 
de l’execució de les obres (1,173.657,25 €) i de l’import de licitació de la 
direcció de l’obra i direcció del pla de seguretat i salut (35.000,-- €), el qual 
és totalment suportat per l’Ajuntament. 

- Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en SET-CENTS 
TRENTA-SET MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-DOS 
CÈNTIMS (737.280,92 €), corresponents al 61 % del cost suportat. 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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- S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 
lineals de façana de la finca (50 %) i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa (50 %). 
 

TERCER. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades, així 
com la liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions 
especials, per a la seva constància. 
 
QUART. 
Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això,  acordarà allò el que estimi pertinent. 

 
Deltebre, 1 de setembre 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 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. Carles Aliau 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 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), Jordi Torres 
Fabra (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), un vot d’abstenció de Carles Aliau Bonet (ERC-AM), i un vot en contra 
de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  per tant resta expedit el 
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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 

 
7È.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 974/2016, DE 8 DE 
SETEMBRE , DE MODIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 338/2016, 
DE 16 DE MARÇ, PEL QUE FA A LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia , es 
dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 974/2016, de 8 de setembre, de 
modificació del Decret d’Alcaldia núm. 338/2016, de 16 de març, pel que fa a la 
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local, restant el Ple 
assabentat. 
 
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
GESTIÓ TERRITORIAL 

 
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA 
REGULADORA DEL RÈGIM JURÍDIC DE LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ DELS 
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 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 absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 6 de setembre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“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:  
 
Considerant que per Provisió de l’Alcaldia de data 12/08/2016 es sol·licità 
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per 
a aprovar l’Ordenança municipal reguladora de de gestió de residus de la 
construcció i la demolició. 
 
Considerant l’esmentat informe emès en data 12/08/2016, i vista la proposta de 
d’ordenança municipal reguladora de gestió de residus de la construcció i la 
demolició sol·licitada per Provisió de l’Alcaldia de data 12/08/2016 
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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 gestió de 
residus de la construcció i la demolició, amb la redacció que s’annexa. 
 
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells 
veïns o associacions que hagin exercit la iniciativa per a la formació de 
l’ordenança, per un termini mínim 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. 
 
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, 1 de setembre 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 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. Carles Aliau 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 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), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i 
Tomàs Castells Fresquet (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’ACCEPTACIÓ DE RENUNCIA A 
L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL 
NUCLI DE RIUMAR, 2A FASE, SECTORS A), B) I C) I NOVA ADJUDICACIÓ 
DE LES MATEIXES. 

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 6 de setembre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 

 
“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:  
 
Antecedents: 
I. El Ple Municipal, en la seva sessió de data 2 de febrer d’enguany, va 

aprovar inicialment el projecte “Finalització de la urbanització de la Zona V 
del nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i C)”. Aquesta aprovació va ser 
inserida en el BOP de Tarragona núm. 30 de data 15 de febrer de 2016, 
en el DOGC número 7056 de data 10 de febrer de 2016, en el diari 
“L’Ebre” de data 12 de febrer de 2016 i en el BOE núm. 113, de data 10 
de maig de 2016, de conformitat amb l’establert en l’article 37.2 de ROAS, 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
II. El Ple Municipal, en la seva sessió de data 10 de maig de 2016, va 

aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que havien de 
regir la licitació del projecte d’obres. Es va publicar la licitació en el BOP 
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de Tarragona número 97, de data 23 de maig de 2016 i en el DOGC núm. 
7122 de data 18 de maig de 2016, així com en el perfil del contractant de 
l’Ajuntament. 

 
III. En temps i forma es van presentar a la licitació les empreses següents: 

1. EHISA, CONSTRUCCIONES Y OBRAS, SA. 
2. TOP, PROYECTOS Y CONTRATAS, SL. 
3. BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU. 
4. CERTIS, OBRES I SERVEIS, SAU. 
5. VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA. 
6. JOAN CURTO QUERAL, SL. 
7. UTE ROMA, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU – 

EXCAVACIONS VIVES ANGUERA, SL. 
8. UTE SEMAC, SL – EDIFICACIONS I REPACIONS TARRACO, SL. 
9. UTE AUX. FIRMES Y CARRETERAS, SA – REGIMOVI, SL. 
10. PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, SA. 
11. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU. 
12. UTE COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA – 

TECNOFIRMES, SA. 
13. SERVIDEL, SLU. 
14. UTE COVAN – CONTREGISA. 
15. AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA SECTOR AGUA, SAU. 
16. INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, SL. 
17. RAVI, OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL. 
18. UTE GILABERT – MIRÓ, SA – MAENJU CONSTRUCTORA, SL. 
19. EIFFAGE INTRAESTRUCTURAS, SA. 
20. GESTION, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN COSTA DORADA, SA. 
21. URBAMED, INFRAESTRUCTURAS, SL. 
22. BECSA, SA. 
23. PAVIMENTS ASFALTICS MORA D’EBRE, SA. 
24. BIGAS GRUP, SLU. 

 
IV. En data 12 de juliol de 2016 es va procedir a l’obertura de les pliques que 

contenien les ofertes relatives a les obres “Finalització de la urbanització de 
la Zona V del nucli de Riumar, 2ª fase”, Sectors A), B) i C), segons acta 
formalitzada a l’efecte anunciada en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i 
comunicada via e-mail a totes les empreses licitadores. 
 

V. La Mesa de Contractació va sol·licitar els informes de l’Enginyer de camins, 
canals i ports redactor del Projecte i de l’arquitecte municipal, en quant al 
contingut del sobre 2 (criteris d’adjudicació tècnics que depenen d’un judici 
de valor) i del sobre 3 (proposició econòmica i millores). 

 
VI. De l’informe de l’enginyer redactor del Projecte i de l’arquitecte municipal de 

data 14 de juliol de 2016, es desprèn que de l’estudi i valoració de les ofertes 
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econòmiques presentades, l’empresa TOP, PROYECTOS Y CONTRATAS, 
SL va aconseguir la màxima puntuació en la licitació de l’obra “Finalització 
de la urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i 
C)” amb 95,73 punts, i un pressupost d’1.145.030,39 € (IVA inclòs), essent 
l’oferta més avantatjosa en el seu conjunt per als interessos municipals. Així 
mateix, de l’esmentat informe es desprèn que la segona oferta més 
avantatjosa per als interessos municipals fou la presentada per l’empresa 
SERVIDEL, SLU, amb una puntuació de 94,72 punts, i un pressupost 
d’1.173.657,25 € (IVA inclòs). 

 

VII. El Ple Municipal, en la seva sessió de data 26 de juliol d’enguany acordà 
adjudicar provisionalment les obres ““Finalització de la urbanització de la 
Zona V del nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i C)” a l’empresa TOP, 
PROYECTOS Y CONTRATAS, SL, per un import total d’UN MILIÓ CENT 
QUARANTA-CINC MIL TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
(1,145.030,39 €), IVA inclòs, acord que fou notificat a l’empresa en data 5 
d’agost d’enguany. 

 

VIII. En data 5 d’agost d’enguany, l’empresa provisionalment adjudicatària de 
l’obra va presentar escrit, amb número d’entrada 4656, va presentar escrit 
pel qual posava de manifest la seva renuncia a l’execució de l’obra, sense 
que ni tan sols hagués procedit a l’ingrés de la garantia definitiva que se li 
requeria en l’acord d’adjudicació. 

 

IX. Atès el que disposa l’Antecedent VI, PROPOSO al Ple Municipal l’adopció 
dels següents ACORDS: 

 
PRIMER. 
Acceptar la renuncia de l’empresa TOP, PROYECTOS Y CONTRATAS, SL a 
l’adjudicació de les obres de “Finalització de la urbanització de la Zona V del 
nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i C)”, acordada pel ple municipal en la 
seva sessió de data 26 de juliol d’enguany. 
 
SEGON.  
Adjudicar provisionalment les obres “Finalització de la urbanització de la Zona 
V del nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i C)” a l’empresa SERVIDEL, 
SLU, per un import total d’UN MILIÓ CENT SETANTA-TRES MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (1,173.657,28 €), dels 
quals 969.964,67 € corresponen al pressupost d’execució material i 203.692,58 
€ corresponen a l’IVA. 
 
TERCER. 
Per tal que l’adjudicació provisional es pugui entendre elevada a definitiva, 
l’empresa adjudicatària haurà d’aportar, de conformitat amb la clàusula 15 del 
Plec de condicions administratives, en el termini màxim de 10 dies hàbils a 
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comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’adjudicació 
provisional, els documents següents: 

 Original o còpia compulsada de l’Alta en l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques en l’epígraf corresponent amb la finalitat del contracte. 

 Certificat expedit per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que 
contingui genèricament l’acompliment dels requisits establerts a l’article 
13 del RGLCSP. 

 Certificació expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
que contingui genèricament l’acompliment dels requisits establerts a 
l’article 14 del RGLCSP. 

 Justificant d’haver constitut la garantia definitiva, per import 
QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (48.498,23 €), corresponent al 5% del 
valor de l‘adjudicació provisional (IVA exclòs). 

 
QUART.  
Traslladar el contingut del present acord a l’empresa provisionalment 
adjudicatària així com a la resta de licitadors, i que s’anunciï en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament, de conformitat amb l’establert en els articles 42 i 
135.3 de la LCSP, i l’establert a la clàusula 15ena. del Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
CINQUÈ. 
Traslladar el contingut del present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrees d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Territorial i 
Imatge de poble subàrea de gestió territorial, per a la seva constància i efectes 
adients. 
 
SISÈ. 
Facultar al Sr. Alcalde-President tant com en dret sigui necessari per tal que 
realitzi les gestions pertinents i signi els documents necessaris en ordre a 
l’efectivitat del present acord.  
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 1 de setembre de 2016. 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 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. 
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Intervé el Sr. Carles Aliau 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 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), Jordi Torres 
Fabra (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), un vot en contra de  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. 
 

PART DE CONTROL 
 
10È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 842/2016 A LA NÚM. 974/2016 
 

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. 842/2016 a la núm. 974/2016 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. 

 
11È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
12È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
urgent que es vol passar a l’ordre del dia, i per tant abans de procedir a 
incloure-la  a l’ordre del dia, el primer que s’ha de fer és aprovar la urgència de 
la proposta i per la qual cosa se sotmet a votació la urgència de la mateixa 
quedant aprovada per unanimitat 
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A).- PROPOSTA PER TAL DE DECLARAR LA COMPATIBILITAT PER A 
L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PRIVADA AL FUNCIONARI SR. DIONISIO 
ALVARADO PULIDO. 
El Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor de personal, 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 de data 7 de juny de 2016 es va acordar 
anul.lar la declaració de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada a 
aquells treballadors que no gaudeixin de reducció de jornada i que estiguin a 
jornada complerta. 
 
Atès que es voluntat de la Corporació que els treballadors que estiguin a 
jornada complerta tinguin una dedicació exclusiva al seu lloc de treball, als 
efectes de que no es pugui autoritzar la compatibilitat quan el personal 
desenvolupi llocs de treball que tinguin reconegut un complement de dedicació 
o similar que específicament retribueixi la incompatibilitat. 
 
Atès que per tant no es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball de 
qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que el funcionari Sr. Dionisio Alvarado Pulido ha sol.licitat una reducció 
d’un terç de la seva jornada laboral per tal de poder exercir com a advocat fora 
del seu horari laboral a partir del proper mes d’octubre de 2016. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Declarar la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada al funcionari Sr. 
Dionisio Alvarado Pulido  fora del seu horari laboral de l’Ajuntament de Deltebre 
a partir del proper mes d’octubre d’enguany, per quant ha sol.licitat una 
reducció d’un terç de la seva jornada laboral. Aquesta s’atorga condicionada, 
d’acord a les necessitats de l’organització, en còmput total setmanal, i interval 
horari durant tota la franja diürna, a criteri dels requisits dels serveis a 
desenvolupar.  
 
SEGON. 
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Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord als 
interessats.      
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 13 de setembre de 2016. 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 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. Carles Aliau 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 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), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Tomàs Castells Fresquet 
(PPC) 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. 
 

13È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
- PRECS 
- PREGUNTES 

 
L’alcalde dóna la paraula a la Sra. Santiago de la CUP, dient que com és sabut, 
els regidors i regidores d’aquest ajuntament cobren per assistències als plens i 
els ha sobtat comprovar que al mes d’agost també s’ha cobrat sense haver-se 
fet. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

14 
 

 
Contesta el Sr. Alcalde que ha degut ser una errada administrativa i que se 
reintegrarà o be compensarà al mes que ve. 
 
En segon lloc la Sra. Santiago indica que aquest estiu van començar a treballar 
quatre persones per cobrir places de  policia municipal, i vol saber quin tipus de 
contracte tenen, condicions i sou. 
 
El Sr. Alcalde contesta que el sou de memòria no el sap, les condicions són 
que estan en un interinatge d’unes places que com tots els anys se contracten 
a l’estiu, i que acaben a finals de setembre. 
 
Intervé ara el Sr. Tomàs Castells de PPC i fa una reflexió, de que fa uns mesos 
els van dir que consideressin d’arranjar l’entrada del poble a les Goles de 
l’Ebre, que havien clots, etc..., a lo que el Sr. Alcalde va contestar dient que 
s’estava treballant en l’adequació total de l’entrada del poble i en poc temps 
cridaria als grups polítics i explicaria el que es vol portar a terme. 
Clar, l’entrada està igual, no s’ha arranjat i d’explicació no en sap res, per això 
demana ara si ho pot explicar el Sr. Alcalde, i a veure com ho tenen, si s’ha de 
fer l’adequació i ordenació d’aquella zona, i si ha de tardar molt, al menys que 
s’arreglen els clots provisionalment. 
 
Per altra banda el Sr. Castells fa un incís sobre les festes que s’ha acabat de 
passar, en sana pau, però voldria que comprengués el Sr. Alcalde, primer de 
res pel be de vostè, i després per be del poble, el que li va a dir. 
Lo dia 6 es va fer el pregó de la festa , presentació de pubilles, va parlar el Sr. 
Alcalde, també el pregoner, la reina de festes, i fins aquí tot normal, no va 
parlar el regidor, es un dia per a la reina i pubilles. 
Ell mateix, fa setze anys que és regidor, i dels setze ha assistit a quinze 
pregons de festes, i han hagut quatre alcaldes, Imma, Jordi, Gervasi i José 
Emilio i enguany vostè, i han passat quinze pregoners, i com l’aprecia li ho diu, 
vostè tenint set companys de l’equip de govern no li han hagut de dir res. Les 
paraules que va dir aquella nit no van ser correctes,  al seu entendre, el 
pregoner no va estar a l’alçada, i com Alcalde tampoc, perquè es va fer un 
discurs polític. 
La reina de les festes va estar al lloc, va fer un pregó senzill d’acord amb la 
seva joventut, però va dir unes paraules de festa, en canvi el Sr. Alcalde va dir 
paraules que no van estar encertades, va nomenar als funcionaris i treballadors 
de la casa, no és moment d’això, tot i que en part pot tenir raó. 
El pregoner tampoc, un pregoner de la festa ha de ser diferent. El Sr. Tremosa 
va dir paraules, nomenant sigles, etc. i lo ho diu no és per fer una crítica al 
govern, sinó que per a reflexionar per a que no passi més. 
El que tocava era lo que va fer la Reina de les Festes, ja es tindrà temps de fer 
grans discursos i tot el que faci falta, però va ser una sortida de festa 
equivocada. 
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El Sr. Alcalde, respon que respecte a lo del pregó, quan va convidar al 
pregoner, quan feia el pregó va patir una mica, perquè una cosa és el que es 
pensa i l’altra és la ideologia de cadascú, i en aquest cas tot el concepte i 
connotació independentista que ell personalment s’hi sent còmode, que a vostè 
el podria molestar, pel fet de nomenar al Partit Popular, va partir més que res 
per això.  
En segon lloc, en lo tema del discurs que ell va fer, té un problema que quan es 
prepara les coses que ha de dir, les diu, però quan improvisa surt el que surt i 
diu el que pensa, però en tot cas, la part del personal pot ser se va mal 
interpretar, perquè si es recorda deia que donava gràcies a tot el personal de 
l’ajuntament de Deltebre que ha sabut adequar-se al canvi, ara bé, també es 
tindrà ma dura amb els que no han sabut adequar-se, de ritmes de treball, etc. 
Se va mal interpretar i no va ser l’únic, i també fent un toc d’atenció, pot ser no 
va saber explicar-ho be, per tant, li dona les gràcies. 
Quan s’improvisa es pot fer molt llarg o molt curt, en aquest cas va ser llarg, 
però ja es compensarà en un altre. 
 
El Sr. Castells vol puntualitzar que ell no es va sentir incòmode per les paraules 
que va poder dir Tremosa, cadascú pensa el que vol, el que passa és que 
entén que no són els foros d’aquest tipus, ni de pregons ni de paraules d’un 
alcalde, totes aquestes paraules que va dir, hi ha lloc que les podia dir, com ara 
aquí al Plenari, però a una Festa Major no toca ni una cosa ni l’altra. 
Una de les coses que va dir va ser que trucava a la porta del PP i no era atès, 
quan feia 6 hores que van demanar d’entrar a la finca de Bombita i va ser el 
cap del seu gabinet el que estava a la finca que depèn de Madrid. Per tant 
aquestes coses sobraven. 
És el lloc, que no és adequat de fer aquests discursos, però que serveixi de 
reflexió. 
 
El Sr. Alcalde indica que no es tractava del cap de gabinet de Tremosa, que ara 
és el cap de relacions institucionals del Conseller de Territori i Sostenibilitat que 
és el que dóna el permís d’ús públic de la finca de Bombita, del Sr. Josep Rull, 
també independentista. El que passa és que fa un any era cap de gabinet de 
Tremosa però ara no. I prou sap que quan es va demanar per a la plantada i la 
sega, al final en poques hores la Generalitat va tenir que fer les resolucions que 
tocaven, i això se fa a través dels gabinets dels Consellers perquè sino no 
arribaries a res. 
Aquest senyor va ser el que va portar tot el tràmit i lo normal és que el dia que 
baixi se l’invités a visitar la finca de Bombita, que havien treballat tants de 
mesos perquè des de Madrid no havia manera de que ens deixessin entrar. 
 
Pel que fa al tema de l’entrada, els clots havien d’estar arreglats, però no te res 
a veure amb el projecte de l’entrada, el que els va explicar era que quan es 
parlava de l’entrada era que en breu els explicaríem el projecte que hi ha allí. 
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Hi ha un projecte, però que està condicionat a un enderrocament, que ho han 
intentat tots els governs i que no ha estat fàcil, s’ha fet tot el procediment que 
tocava, per enderrocar Mobles Delta, i quan ja es disposa de la resolució 
definitiva per a l’enderrocament, quan s’ha d’executar, la propietària denuncia a 
l’ajuntament al Jutjat. Però se segueix amb la idea que ha de ser un 
enderrocament imminent i per tant s’ha contractat el projecte d’enderrocament 
per a fer-ho de forma subsidiària i l’ajuntament també ha anat al Jutjat per a 
demanar que el Jutge decreti la ruïna imminent. 
El propietari va demanar la suspensió de la ruïna, el Jutge no li ho ha donat i 
ara se parlarà en lo nostre advocat per a veure quines vies hi ha. 
 
Intervé ara el Sr. José Emilio Bertomeu de CE, i fa la pregunta sobre les 
empreses de jardineria que ha hagut una renúncia d’una d’aquestes, si se’ls 
pogués explicar que ha passat.  
 
Contesta el Sr. Salvador Bertomeu, regidor d’Imatge de Poble, que el que va 
passar és que va presentar la seva renúncia. 
 
El Sr. J. Emilio Bertomeu, pregunta si havia alguna garantia de responsabilitat. 
 
Contesta el Sr. Alcalde, que sí havia una garantia dipositada, en aquest cas, el 
nivell d’exigència que l’ajuntament demanava dels treballs no era lo que 
realitzava l’empresa, i el que s’ha fet és certificar-li la feina feta i la part de la 
fiança que s’havia de tornar s’ha tornat i la que no, en aquest cas, s’ha incautat. 
S’ha signat un mutu acord. 
Aclareix que havien tres sectors, passeig del riu i parc del riu, un altre riumar, i 
passeig del garxal i l’altre sector, el casc urbà. 
Ara s’ha tret a concurs per als propers tres anys més un de pròrroga si és 
possible. 
 

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 
 

  


