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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 11/2016 
DATA:  11 D’OCTUBRE DE 2016 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:24 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, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. 
Carla Aliau Ribes i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats: Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau Bonet i Sr. Tomàs 
Castells Fresquet. 
 
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. 10/2016, DE 23 DE SETEMBRE 
 
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.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 7/2016 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE 
VINCULACIÓ JURÍDICA 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
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Interns i Institucionals de data 4 d’octubre 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 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 31 d’agost 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 7/2016 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 per inversió, 
transferències corrents i 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. 7/2016 que 
s’adjunta per un import global de 150.714,64.-€ amb el següent desglossament: 
 
 Transferències de crèdit   150.714,64.-€ 
 
 Finançament 
 
 Transferències de crèdit a la baixa 150.714,64.-€ 
 

RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

15100.22706 Estudis complem. POUM 10.000,00  

15320.21000 Vies públiques 12.000,00  

15320.63200 Adequació complex esportiu  40.000,00  

16501.22706 Subm. I serveis enllumenat públic 19.000,00  

32300.21200 Conservació ensenyament 1.398,00  
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33000.22100 Subm.edificis municipals culturals 7.500,00  

33200.22100 Subministres biblioteca 1.000,00  

33401.22609 Deltebre Dansa 4.196,06  

34200.21200 Conservació esports i esbarjo 2.000,00  

43200.22699 Enfocament promoció turística 15.000,00  

92000.22603 Publicacions diaris oficials 2.000,00  

92000.22604 Defensa jurídica 13.620,58  

92000.22799 
Despeses notaria, registre i altres 
serveis externs  23.000,00  

01101.31000 Interessos operacions tresoreria  25.000,00 

17100.22799 Manteniment places i parcs  14.084,21 

21200.23100 Conservació altres edificis socials  6.700,00 

32400.22699 Ensenyament PEE  1.398,00 

34200.47900 Complex esportiu municipal  40.000,00 

43200.48000 Actuacions revalorització econòmica  15.000,00 

49100.21200 Conservació emissora  1.875,57 

91200.10000 Retribucions organs de govern  15.756,86 

91200.16000 Seguretat social organs de govern  4.500,00 

92000.22607 Oposicions i proves selectives  2.000,00 

92000.22699 Despeses assessoria laboral  2.400,00 

92900.22700 Recollida i protecció animals  2.000,00 

93200.22708 Gestió sistema tributari  20.000,00 

   150.714,64.-€ 150.714,64.-€ 
 
 

 
 
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, 3 d’octubre de 2016. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano” 
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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. José Emilio Bertomeu 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 simple amb vuit 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), cinc vots d’abstenció de 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), i Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) i  
un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  per tant 
resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i 
per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
 

3R.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCADIA NÚMERO 1006/2016 PEL 
QUAL ES DETERMINEN LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 
DE L'EXERCICI 2017.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es dona 
compte del decret d’alcaldia número 1006/2016 de data 14 de setembre de 
2016 pel qual es determinen les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 
2017, restant el Ple assabentat. 
 
GESTIÓ INTERNA 
 

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT 
ANÒNIMA MUNICIPAL DELTEBRE GESTIÓ ACTIVA, SAM 
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 4 d’octubre de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El  que subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor delegat de la subàrea de gestió interna, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
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El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió de data 8 de març de 2016 va aprovar 
el nomenament dels membres del Consell d’Administració de la Societat 
Deltebre Gestió Activa, SAM. 
 
Al mateix acord de ple es va fer constar que el nomenament dels nous 
membres va ser a efectes d’iniciar els tràmits de dissolució de la societat per 
concórrer la causa expressada en l’article 368 del TRSLC. 
 
Posteriorment en data 31 de març de 2016 31 de març de 2016 es va constituir 
el Consell d’Administració.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació (actuant com a Junta 
General de la SAM), PROPOSO que s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar la dissolució de la societat per concórrer la causa 
expressada en l'article 368 del TRLSC, amb la corresponent obertura del 
període de liquidació. 
 
SEGON. Es nomenen liquidadors de la societat al vicepresident Sr. Salvador 
Bertomeu Bertomeu i als consellers Srs. Kilian Franch Arques i José Emilio 
Bertomeu Rio. 
 
En conseqüència, acordada la dissolució, designats els liquidadors i acceptats 
els nomenaments, es declara dissolta la societat amb les conseqüències 
següents: 

1. Queda obert el període de liquidació. 
2. La societat adopta com a denominació : Deltebre Gestió Activa, SAM 

"EN LIQUIDACIÓ". 
3. Cessen en els seus càrrecs tots els membres del consell d'administració, 

assumint en aquest mateix moment els liquidadors nomenats, les 
funcions que legalment els corresponen. La Junta aprova la gestió 
desenvolupada pels administradors sortints sense cap reserva i els 
agraeix la seva dedicació i esforç. 

 
TERCER. Aprovar les següents normes que han de regir la pràctica de les 
operacions liquidadores: 

1. Els liquidadors han d'iniciar immediatament les operacions liquidadores. 
A aquests efectes, els liquidadors procediran a l'obtenció del balanç de 
la societat a la data d'aprovació de l'acord de dissolució. 

2. Es faculta els liquidadors perquè s'alienin béns immobles sense acudir a 
la pública subhasta. No obstant això, els béns immobles no alienats es 
podran adjudicar directament en l'escriptura final de liquidació al soci 
únic de la societat. 
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3. Els liquidadors han de promoure les gestions d'elevació a públic i 
inscripció dels acords socials que haguessin quedat pendents a la data 
dels presents acords, a aquests efectes es considera investit per 
aquesta Junta General de quantes facultats siguin precises. 

 
QUART. Facultar al Sr. President i el Sr. Secretari d'aquesta Junta General (ple 
municipal), perquè compareguin davant de notari, i elevin a públics els acords 
adoptats i realitzen totes les esmenes que siguin necessàries fins aconseguir la 
seva inscripció al Registre Mercantil.  
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrees d’hisenda i de gestió interna. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 28 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 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 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. 
 

5È.- DICTAMEN  DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ D’APROVACIÓ INICIAL 
DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ 
LOCAL 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 4 d’octubre de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El  que subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor delegat de la subàrea de gestió interna, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la 
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següent INFORMACIÓ: 
 
Vist que el Consell General del Consorci de Comunicació Local, en la sessió 
celebrada el 26 de març de 2015, va adoptar, entre altres, els acords següents: 
 
“Antecedents. 

 
El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local 
(CCL), amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio 
municipals, produint i fomentant les seves programacions i, en general, 
promovent i col·laborant en totes les activitats que condueixen al 
desenvolupament del món de la comunicació local. 

 
Per tal de gestionar directament els serveis relatius a l’àmbit de la 
comunicació local, el CCL va constituir el novembre de 1994 una societat 
mercantil, l’Agència de Comunicació Local, SA (ACL). 

 
Actualment les entitats que constitueixen el CCL són la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
173 ajuntaments de tota Catalunya i el Consorci EMUN Terres de Ponent. 
Les aportacions al Consorci provenen exclusivament de la Diputació de 
Barcelona. 

 
El sector industrial dels mitjans de comunicació, s’està veien simultàniament 
impactat pels canvis tecnològics i alhora per la profunditat de la crisis 
econòmica que afecta a l’estat espanyol i la resta d’estats de la Unió 
Europea. Aquest situació esta produint canvis en el mapa de la comunicació 
a Catalunya, que afecten a mitjans de tota mena de suports ; ràdio, premsa, 
televisió, internet, etc., i tan els de titularitat publica com els de privada. I en 
aquest difícil context els mitjans de comunicació locals no escapen a aquesta 
situació, dons tan el procés de canvi tecnològic, com la difícil conjuntura 
econòmica dels ajuntaments i consorcis públics titulars dels mitjans públics 
locals, els condiciona com a la resta del sector. 

 
Conseqüència d’aquesta situació de crisi, els darrers anys s’han anat 
produint canvis en el mapa de la comunicació a Catalunya, i la Diputació de 
Barcelona va respondre amb la reorganització de les estructures de suport a 
la comunicació local en les que participa de forma exclusiva o majoritària 
amb l’objectiu de potenciar el recolzament a les entitats de comunicació 
audiovisual del territori amb la finalitat de garantir la seva sostenibilitat i 
aconseguir un major grau d’eficiència en la prestació dels serveis, mitjançant 
el subministrament de continguts i serveis de qualitat i la col·laboració, si 
s’escau, amb d’altres entitats públiques del sector.  
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En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va unificar a través d’una única 
entitat els recursos econòmics que aporta cercant la major eficàcia i 
eficiència del seu ús dins un marc global que respon a una voluntat 
d’assignar més recursos econòmics de manera directa a la viabilitat i la 
sostenibilitat de l’activitat de servei públic dels mitjans locals. 

 
Aquest procés va culminar  amb  la creació  de l’entitat  Xarxa Audiovisual 
Local, SL (en endavant, XAL, SL) que és una societat mercantil limitada de 
capital íntegrament públic creada per la Diputació de Barcelona, la qual 
disposa del 100% de la participació,  a l’empara del que preveuen el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28.4 (art. 243 i següents), la Llei estatal 
7/1985, reguladora de les bases del règim local (LBRL), de 2.4 (art. 86), el 
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local 
(TRRL), aprovat pel Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18.4 (art. 96 i 
concordants)  i el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny (art. 136 i següents), per 
a la gestió del servei públic de caràcter econòmic de suport i foment de la 
comunicació audiovisual local.  

 
Emmarcat dins el procés de reestructuració de les estructures de suport a la 
comunicació local, el Consell d’Administració de l’Agència de Comunicació 
Local, SA, (ens instrumental del CCL) en data 19 de desembre de 2012 va 
aprovar el projecte de cessió dels actius i passius de la societat a favor de la 
nova entitat XAL, SL. L'acord va ser posteriorment aprovat pel Consell 
General del CCL constituït en Junta General de l'ACL. 

 
Durant l’any 2013 va finalitzar el procés de cessió global d’actius i passius 
d’aquesta societat a favor de la empresa pública XARXA AUDIOVISUAL 
LOCAL, SL i simultàniament ha estat dissolta i liquidada l’Agència de 
Comunicació Local, SA. Aquest procés legal es va allargar durant 
pràcticament tot l’any 2013 durant el qual l’Agència de Comunicació Local va 
subsistir com a persona jurídica però no va portar a terme cap mena 
d’activitat. La liquidació definitiva de l’ACL data de 9 de gener de 2014. 

 
Com a conseqüència d’aquest procés, el CCL, a partir de l’exercici 2013, va 
veure reduïda dràsticament les aportacions dels ens que en formen part, ja 
que les activitats de producció audiovisual, que es canalitzaven per mitja de 
l’Agencia de Comunicació Local,  entitat filial del Consorci,  varen ser 
assumides per la nova entitat  XAL, SL. 

 
Des de l’1 de gener de 2013, i per tant durant tot l’exercici 2014, els serveis 
del Consorci es presten a través de l’estructura de la Xarxa Audiovisual 
Local, SL. Les entitats adherides al Consorci han tingut la possibilitat 
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d'adherir-se al Protocol General de serveis de la XAL fins al 31 de desembre 
de 2014; totes aquelles que ho han considerat convenient ho han fet.  

 
Actualment ens trobem en la nova fase d'ampliació de capital de la XAL 
mitjançant la incorporació de la resta de diputacions catalanes amb l'objectiu 
de concentrar i vehicular tota la política pública de foment a la comunicació 
local tant de ràdio com de televisió. 

 
Aquests factors, juntament amb la necessitat de reduir les estructures 
administratives fruit de la racionalització del sector públic fan convenient 
adoptar la decisió de dissoldre i liquidar el Consorci de Comunicació Local.  
 
Normativa aplicable 

  
Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 
75/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 
d'abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim 
jurídic i de procediment de es administracions públiques de Catalunya. 

 
Vist allò que, d'acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu 
òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que 
l'acord de dissolució, ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per 
a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions 
existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès al tràmit 
d'informació pública. 
 
Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la redacció introduïda per la 
Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització y Sostenibilitat de 
l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 15/2014 de 16 de 
setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma 
Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis. 

 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació 
Local que disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que 
l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de 
dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. En cas 
de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres 
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en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 

 
Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28  dels Estatuts del Consorci de Comunicació 
Local que disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que 
l'integren, amb el quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per 
impossibilitat legal o material de complir els seus objectius; l'acord de 
dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents. En cas 
de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres 
en proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran 
proporcionalment dels deutes contrets. 

 
Vist l’informe emès pel Gerent del Consorci de Comunicació Local en data 20 
de març d’enguany explicant la situació actual i justificant la proposta de 
dissolució, així com la proposta de liquidació formulada per la mateixa 
Gerència, que figuren en l’expedient. 

 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i la Tresoreria del Consorci. 
 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR inicialment la dissolució del Consorci de Comunicació 
Local així com la seva liquidació en els següents termes: 

 
1. LIQUIDACIÓ a 31 de març de 2015 

 
INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT   

      

Institució         
Import 
pendent 

Diputació de Barcelona       3.000,00 

   Totals   3.000,00 
      
      

      
TRESORERIA     
      
Compte         Import 

Catalunya Caixa-0201977143     78.110,99 

Banc de Sabadell-001389340     32,48 

Caixa de mà         1.429,55 

   Totals   79.573,02 
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NO HI HA DESPESES PENDENTS DE 
PAGAMENT   
 

2. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del Consorci seran a 
càrrec de la tresoreria del propi Consorci i el sobrant un cop acabada la 
liquidació revertirà íntegrament a la Diputació de Barcelona, ateses les seves 
aportacions al finançament del Consorci al llarg de tots els anys de 
funcionament. 

 
3. Nomenar Liquidador únic del Consorci al Sr. Joaquín de la Calzada 
Fernández, amb DNI 46 230 036-J, amb domicili a Barcelona, a la Rambla 
Catalunya 126; qui fins ara a prestat els seus serveis com a tresorer del propi 
Consorci. El nomenament es produeix per a tot el període de liquidació. 

 
4. Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel 
Consorci de Comunicació Local i, en particular,  

 
Protocol de col·laboració entre la Delegació del Govern a Catalunya i el 
Consorci de Comunicació Local en matèria de protecció civil de 20 d'octubre 
de 2009 

 
Acord de col·laboració pel qual es formalitza l'encomanda de gestió entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Comunicació Local en matèria de 
prevenció de riscos laboral de 15 de desembre de 2010. 

 
5. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma Eacat gestionada pel 
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 

 
6. Fixar la data d'efectes de la dissolució el 31 de març de 2015. 

 
7. Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres 
públics corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de 
Catalunya. 

 
8. Sol·licitar la baixa la "Base de datos general de entidades locales de la 
Oficina para la coordinación financiera con las entidades locales del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas".    

 
Segon. SOTMETRE els anteriors acords i l’expedient a informació pública, 
mitjançant anuncis publicats als Butlletins Oficials de les Províncies de 
Barcelona (BOPB), Girona (BOPG), Lleida (BOPL) i Tarragona (BOPT) i en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en el tauler d’anuncis 
del Consorci i de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils, 
a comptar des de la publicació al BOPB, als efectes de la presentació de 
reclamacions o al·legacions. 
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Tercer. ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació o 
al·legació en el termini d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors 
acords esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. 

 
Quart. DONAR trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la 
ratificació dels acords adoptats. 

 
Cinquè. ACORDAR que, aprovada definitivament la dissolució del Consorci, i 
ratificada per les entitats consorciades, es publiqui en el BOPB, BOPG, 
BOPL i BOPT i el de la referència d’aquesta publicació al DOGC, així com 
trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals per a la constància dels acords 
adoptats i de la dissolució del Consorci en el Registre dels ens locals de 
Catalunya. 

 
Sisè. FACULTAR el liquidador tan àmpliament com en dret sigui necessari 
per al més eficaç desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per ala 
signatura de tots els documents que calgui. 

 
Setè. NOTIFICAR els presents acords a les entitats consorciades i a la 
Diputació de Barcelona, encarregant-li el tràmit d'informació pública i 
determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran 
caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament 
cadascuna de les entitats consorciades”. 
 
L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la seu del 
Consorci (Travessera de Les Corts, núm. 131-159 – Pavelló Cambó, de la 
ciutat de Barcelona) i a la Secretaria de la Diputació de Barcelona (Rambla de 
Catalunya, 126 – 6ª planta, de la ciutat de Barcelona). 
 
El termini d’informació pública al llarg del qual es podran formular al·legacions, 
reclamacions i suggeriments serà de trenta dies hàbils, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
 
Barcelona, 27 de març de 2015. La Secretària delegada, Beatriz Espinàs 
Vijande”. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, i d’acord amb l’establert al punt quart de l’acord 
adoptat pel Consell General del Consorci de Comunicació Local en la sessió 
celebrada el 26 de març de 2015, al ple de la Corporació PROPOSO: 
 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

13 
 

1r.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci de Comunicació 
Local en la sessió celebrada el 26 de març de 2015, de dissolució i liquidació 
de l’esmentat consorci. 
 
2n.- Trametre el present acord al Consorci de Comunicació Local per als 
efectes que correspongui. 
 
3r.- 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 
comunicacions per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 28 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 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 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. 
 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE CREACIÓ DE DOS CENTRES DE 
TREBALL ADSCRITS A 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 absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 4 d’octubre de 2016, el 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 gestió interna 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 disposa d’un centre de treball emplaçat a la 
Casa Consistorial amb seu a la Plaça 20 de maig, s/n on es troben les Àrees 
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d’Afers Interns i Institucionals, de Dinamització Econòmica i Enfocament 
Turístic, de Dinamització Territorial i Imatge de Poble i de Dinamització Social i 
Participació Ciutadana i les corresponents subàrees administratives, així com 
de l’edifici colindant emplaçat a l’avinguda Catalunya, 13 on estan ubicats els 
serveis administratius i operatius de la policia local que depenen de l’Àrea de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble subàrea de seguretat i mobilitat. 
 
Atès que s’ha de procedir a la creació de dos nous centres de treball adscrits a 
l’Ajuntament de Deltebre amb motiu del canvi d’ubicació del magatzem dels 
serveis d’imatge de poble que depenen directament de l’Àrea de Dinamització 
Territorial i Imatge de Poble ubicats al carrer País Valencià, 41 i amb la creació 
del Consell de Riumar ubicat al carrer Àliga Pescatera, 71 on es realitzaran 
tasques administratives d’EAC així com tasques d’enfocament turístic que 
dependran directament de l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament 
Turístic, a banda dels serveis municipals adscrits a cadascuna de les àrees 
existents que s’escaigui i d’acord a l’organigrama funcional de l’ajuntament de 
Deltebre. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Que es procedeixi a la creació de dos centres de treball adscrits a 
l’Ajuntament de Deltebre, concretament el magatzem dels serveis d’imatge de 
poble ubicat al carrer País Valencià, 41 i la seu del Consell de Riumar 
emplaçada al carrer Àliga Pescatera, 71. 
 
2n.- Traslladar el present acord a les Àrees i subàrees d’aquest ajuntament per 
al seu coneixement i efectes oportuns.  
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 3 d’octubre 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 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. 
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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. 
 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER A L'ATORGAMENT DE PODERS PER 
A PROCESSOS JUDICIALS EN L'ÀMBIT DE LA JURISDICCIÓ SOCIAL EN 
ELS QUAL HA DE PARTICIPAR AQUEST AJUNTAMENT 
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 4 d’octubre de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, alcalde-president de l’ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que degut a la nova contractació de l’empresa que presta el servei de 
col.laboració amb la subàrea de personal d’aquest ajuntament s’han d’incloure 
uns nous lletrats, procuradors i graduats socials que representaran a aquest 
ajuntament davant dels Jutjat Socials per tot el que respecti a qüestions 
laborals que es derivin així com per actuar en nom i representació d’aquest 
ajuntament davant la inspecció provincial de treball i seguretat social quan així 
es requereixi. 
 
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.j)  de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, l’article 52.2.k) 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 l’article 50.17 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, la competència per a l’exercici d’accions judicials 
correspon al Ple Municipal. 
 
Per tot l’anteriorment esmentat, PROPOSO que el ple municipal adopti els 
següents acords: 
 
1r.- Atorgar poders per a pleits a favor dels lletrats En Jose M. Comas 
Ferrerons, En José Ramon Roig Subirats, En Jesús Maria Fosch Masso, En 
José Maria Español Jordan i Na Maria del Pilar Plana Hernández.  
 
2n.- Atorgar poder per a pleits a favor dels graduats socials Na Noemí Tomàs 
Roig. 
 
3r.- Atorgar poder per a pleits  a favor dels procuradors Na Mª Lluïsa Moya 
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Arayo, En José Maria Solé Tomàs i En José Farre Lelin. 
 
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’escriptura d’atorgament dels 
esmentats poders. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  4 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. 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 simple 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), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) 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 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 

8È.- DICTAMEN  PROPOSTA PER TAL D'INICIAR ELS TREBALLS DE 
REDACCIÓ 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 4 d’octubre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
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“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: 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 22 de desembre de 2015 es va 
sol·licitar a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme que, per 
raons d’excepcionalitat i singularitat del municipi, puguessin prestar el seu 
suport per a la redacció d'un nou instrument de planejament general (Pla 
d'ordenació urbanística municipal. 
 
Atès que la Direcció General d’Ordenació Territorial i Urbanisme va acceptar 
prestar el seu suport, per tal que els serveis territorials d’urbanisme de les 
Terres de l’Ebre redactin els treballs propis de redacció urbanística, que es 
realitzaran mitjançant un equip de treball coordinat pel Cap del Servei, Sr. 
Xavier Rehués i Estivill. 
 
Atès que aquest ajuntament s’encarregarà de facilitar tota la documentació i  
informació preliminar per tal de que la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme pugui redactar els treballs propis de redacció urbanística 
del pla d’ordenació urbanística, així com canalitzar el programa de participació 
ciutadana, l’avaluació ambiental estratègica i altres documents complementaris 
que incideixin en la ordenació del territori.   
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO adoptin els 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Que es procedeixin a Iniciar els treballs de redacció del pla d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
2n.- Trametre el present acord a la Direcció General d’Ordenació Territorial i 
Urbanisme per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea de planificació territorial per als efectes oportuns. 
 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 30 de setembre 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. 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 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. 
 

9È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL 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 4 d’octubre de 2016, el 
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, 
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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 claus. 
b)  Accions de comunicació: redacció d’una nota de premsa. 

 
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. 

 
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. 
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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, 30 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 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 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 amb el següent resultat: vuit 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), 

cinc vots d’abstenció de 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) i Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) i  un vot en contra de Dayana 

Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), no sent suficient aquesta majoria per 

aprovar la proposta de conformitat amb l’establert a l’article 114.2.k) del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
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Municipal i de Règim Local de Catalunya, ja que s’exigeix majoria absoluta del 

nombre legal de membres de la Corporació” 

MOCIONS 

10È.- MOCIÓ D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE EL 

PROJECTE DE CORREDOR HUMANITARI DE REUBICACÍÓ DE 

REFUGIATS IMPULSAT PER PROVOCANT LA PAU 

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 moció següent: 
 
“Els que subscriuen, grups municipals de CDC, CE-SD-CP i CUP DELTEBRE-
PA 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 nombre total de persones desplaçades per la força en el món ha arribat als 
65,3 milions. Segons l’ONU, el món viu la pitjor crisi de refugiats des de la 
Segona Guerra Mundial.  

A partir de la segona meitat de 2015, un nombre creixent de persones van 
arriscar les seves vides creuant el Mediterrani, cercant seguretat i protecció. 
Més d’un milió de persones van arribar al sud d’Europa en embarcacions 
precàries durant el 2015, un 84% d’aquestes des dels 10 principals països 
emissors de refugiats, que encapçalen la República Àrab Síria, Afganistan i 
Iraq. La majoria dels nouvinguts (almenys 850.000) van creuar el mar Egeu des 
de Turquia i van arribar a Grècia. L’impacte de la crisi es va notar en tot el 
continent degut al constant trànsit des de Grècia cap a altres països d’Europa a 
través de la ruta dels Balcans Occidentals. 

El 13 de maig de 2015, la Comissió Europea va presentar la seva Agenda 
Europea de Migració, en la que s’establia un plantejament global per a millorar 
la gestió de la crisi dels refugiats. Cal destacar la Proposta de Decisió del 
Consell de la Unió Europea 2015/125 de 27 de maig per a l'establiment de 
mesures provisionals en l'àmbit de la protecció internacional en benefici d'Itàlia i 
Grècia (per a la reubicació de 40.000 persones), i la Proposta de Decisió del 
Consell de la Unió Europea 2015/0209 de 9 de setembre per a l'establiment de 
mesures provisionals en l'àmbit de la protecció internacional en benefici d'Itàlia i 
Grècia (per a la reubicació de 120.000 persones). 

Aquestes propostes van ser ratificades en la Decisió del Consell de Justícia i 
Assumptes d'Interior 2015/1523 de 14 de setembre i en la Decisió del Consell 
de Justícia i Assumptes d'Interior 2015/1601 de 22 de setembre. 
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Segons les propostes de la Comissió Europea, el total de refugiats que han 
d'arribar a Espanya en dos anys és de 17.680 (14.931 assignats el 9 de 
setembre de 2015 més els 2.749 de maig de 2015). Formen part dels arribats a 
Itàlia i Grècia, i que s’han de distribuir entre els països de la Unió Europea. 

El 9 de març de 2016, l’Antiga República Iugoslava de Macedònia va tancar la 
seva frontera amb Grècia, taponant d’aquesta manera la ruta dels Balcans 
Occidentals que seguien la majoria de refugiats cap al centre d’Europa. A 
Idomeni, darrer poble de Grècia, van quedar atrapats uns 14.000 refugiats, 
encara que la xifra a tota Grècia va ser de més de 55.000. Allí van acudir 
immediatament ONG i voluntaris internacionals. També Provocant la Pau va 
organitzar una missió humanitària al camp de refugiats d’Idomeni. 

El 24 de maig de 2016 les autoritats gregues van donar l'ordre de desallotjar el 
camp de refugiats d’Idomeni. Van desplaçar els refugiats a camps militaritzats.  

Provocant la Pau impulsa un projecte de corredor humanitari per tal de crear 
rutes segures des de Grècia a Espanya, tenint en compte la normativa europea 
i espanyola en matèria de seguretat. 

Per tal de tirar endavant aquest projecte, Provocant la Pau, es basa en la 
pròpia experiència de treball amb refugiats, en les propostes de la Comissió 
Europea i les decisions del Consell de Justícia i Assumptes d'Interior en matèria 
de reubicació de refugiats en els països de la Unió Europea, en el compromís 
adquirit per Espanya, i en l'incompliment dels objectius en el procés de 
reubicació de refugiats. 
 
Per tot això abans esmentat, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents:  
 
A C O R D S 

1r.- Adhesió de l’Ajuntament de Deltebre al projecte de corredor humanitari per 
a refugiats impulsat per Provocant la Pau. 

2n.- Donar trasllat de l’acord a la Fundació Provocant la Pau. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea d’atenció a les persones per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  4 d’octubre de 2016. Sgt. CDC, CE-SD-CP i CUP DELTEBRE-PA 

 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 
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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. 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 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. 
 
PART DE CONTROL 
 
11È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 974/2016 A LA NÚM. 1146/2016 
 

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.974/2016 a la núm. 1146/2016 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. 

 
12È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
13È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde dóna la paraula a la Sra. 
Santiago de la CUP DELTEBRE-PA, se fa la pregunta de com està el tema de 
l’auditoria i en quina situació es troba. 
En segon lloc, també els han arribat queixes del focus de la rotonda de correus 
que enlluerna molt. 
 
Contesta el Sr. Bertomeu, i diu que s’han intentat posar els focus en un altra 
posició i creu que ara ja s’ha solucionat. 
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Pel tema de l’auditoria, el Sr. Alcalde indica que al mes de febrer se va 
començar, s’han anat requerint tots els expedients, buscar-los ha estat molt 
dificultós, perquè no havia forma de trobar tots els expedients correctes i 
complerts. Des d’Intervenció, Secretaria i Territori s’han trobat algunes coses, 
d’altres no i amb la documentació que finalment s’ha facilitat, els auditors van 
dir que fins que no tinguessin tota la documentació correcta i completa no 
començaven, és a dir, s’ha fet un requeriment d’informació de tot el que se 
volia, n’hi ha que fins i tot no s’ha trobat ni l’expedient i això ja ho explicarà en 
el seu moment. 
Ara estan en la fase dels peritatges tècnics de diferents temes, de tots els 
expedients que s’auditen, que en són 44. D’alguns es creia oportú a banda fer 
el peritatge tècnic, i per tant, entenent que l’auditoria fins al juny no se’ls va 
donar tota la documentació correcta i completa, i alguna documentació encara 
se’ls està donant, esperem que al mes de gener o febrer estigui tot acabat. 
 

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 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


