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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 4/2016 
DATA:  5 D’ABRIL DE 2016 
HORA INICI: 22:00 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:50 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, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. 
Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
 Excusats: Ningú. 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTIVA 
 
1R. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE 
DATA 8 DE MARÇ DE 2016. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a fer a 
l’acta esmentada, quedant aprovada per majoria absoluta 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), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i dos vots d’abstenció de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i Dayana 
Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA). 
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2N.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL 
SR. JOAN ALGINET ALIAU DCEL GRUP MUNICIPAL CE-SE-CP-  
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. 
Secretari acctal. que llegeix l’escrit presentat al Registre General (RE núm. 
1429 de data 9 de març de 2016) pel Regidor Sr. Joan Alginet Aliau, que diu el 
següent: 
 
“JOAN ALGINET ALIAU, amb DNI núm. 47826923 X, domiciliat a efectes de 
notificacions al carrer Ampolla, 5 de Deltebre i com a regidor del grup municipal 
de Compromís d’Esquerres-Socialistes per Deltebre (Progrés Municipal) a 
l’Ajuntament de Deltebre. 
 
EXPOSO 
Que per raons personals i professional no puc seguir desenvolupant la meva 
tasca de regidor d’aquesta corporació. 
 
Per tot això, 
 
DEMANO 
 
Renunciar formalment al càrrec de regidor de la Corporació Municipal i com a 
membre del grup municipal de Compromís d’Esquerres-Socialistes per Deltebre 
(Progrés Municipal). 
 
Deltebre, 9 de març de 2016. Atentament. Joan Alginet Aliau. 
 
A l’atenció de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Deltebre” 
 
Finalitzada la lectura, la Corporació resta assabentada. 
 
AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA  
 

3R.-DONAR COMPTE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2017-2019 
TRAMÈS AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte de la tramesa al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del pla pressupostari a mig 
termini 2017-2019, restant el ple assabentat. 
 
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 3/2016 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 29 de març 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 15 de març 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 3/2016 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. 
 
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. 3/2016 que 
s’adjunta per un import global de 108.304,13.-€ amb el següent desglossament: 
 
 Transferències de crèdit   108.304,13.-€ 
 
 Finançament 
 
 Transferències de crèdit a la baixa 108.304,13.-€ 
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RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

60900.33210 
Biblioteca (plurianualitat 2016 i 
dirección) 95.304,13.-€  

22606.24100 Formació SOC 1.000,00.-€  

22609.33401 Deltebre dansa 12.000,00.-€  

60900.15320 Riumar  95.304,13.-€ 

14300.24100 Altres personal SOC  1.000,00.-€ 

48000.33400 Conveni Deltebre Dansa  12.000,00.-€ 

   108.304,13.-€ 108.304,13.-€ 
 
 

 
 
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, 23 de març 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 d’abstenció a 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. 

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

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

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

Intervé 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), 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. 

5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS 
SOBRE DETERMINATS TRIBUTS LOCALS PER A L’ANY 2016. 

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde proposa deixar-lo 
damunt la taula, la qual cosa s’aprova per unanimitat. 

6È.-DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2015. 

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de la liquidació del 

Pressupost exercici 2015, restant el Ple assabentat. 

  

7È.- DONAR COMPTE INFORMES INTERVENCIÓ EXERCICI 2015. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte dels informes 
d’intervenció exercici 2015, restant el Ple assabentat. 
 

Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a l’acord transaccional entre l’ajuntament de Deltebre i el funcionari Sr. 
Francesc Edo Cunillera  i donat que no es va poder dictaminar a la Comissió 
Informativa d’Afers Interns i Institucionals es va acordar posteriorment en Junta 
de Portaveus la seva inclusió a l’ordre del dia. 
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PERSONAL 

  
8È.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A L'ACORD 
TRANSACCIONAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL 
FUNCIONARI SR. FRANCESC EDO CUNILLERA. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“Qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde-President, en ús de les facultats 
que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Antecedents: 
 
I. En data 13 de juliol de 2009, mitjançant Resolució de l’Alcaldia 1330/2009, 

es va incoar expedient disciplinari al funcionari Francesc Edo Cunillera, 
adscrit al cos de la Policia Local. En la mateixa Resolució es va acordar 
suspendre d’ocupació a l’expedientat, amb pèrdua de les retribucions 
corresponents al complement específic i les gratificacions que li poguessin 
correspondre, durant la tramitació de l’esmentat expedient disciplinari. 
 

II. En data 16 de desembre de 2015, la Secció Segona de l’Audiència 
Provincial de Tarragona, va dictar la Sentència núm. 478/2015, Rollo de 
Sala número 6/2012, Sumari 1/2012, el Fallo de la qual, literalment 
transcrit, diu: ”Que debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS al acusado 
FRANCISCO EDO CUNILLERA de la comisión de un delito de acoso 
sexual previsto y penado en el artículo 184.2 del Código Penal y de la 
comisión de un delito de abuso en el ejecrcicio de la función previsto y 
penado en el artículo 443.1 del Código Penal, por los que había sido 
acusado”. 

 
III. En data 4 de febrer d’enguany, el Sr. Edo va presentar instància, 

sol·licitant, entre d’altres coses, l’abonament dels imports corresponents a 
les nòmines deixades de percebre des de la data d’inici de l’expedient 
disciplinari i de la seva suspensió i pèrdua cautelar de retribucions. 
 

IV. En data 31 de març d’enguany, i per Resolució de l’Alcaldia 385/2016, s’ha 
ordenat el tancament i arxiu de l’expedient disciplinari incoat contra el Sr. 
Edo Cunillera, així com reconèixer-li totes les retribucions econòmiques que 
va deixar de percebre des de la data de suspensió de funcions, així com 
aquells drets passius que li poguessin correspondre, en la seva condició de 
funcionari públic, adscrit al Cos de la Policia Local, amb efectes del dia 13 
de juliol de 2009. 
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V. Ambdós parts han arribat a un acord per tal que l’Ajuntament faci efectius, 
a favor del Sr. Edo Cunillera, els imports pendents d’abonament, així com 
que es procedeixi a la regularització de les cotitzacions corresponents a la 
Seguretat Social, Agència Estatal d’Administració Tributària, així com les 
que s’escaiguin, per la qual cosa atorguen aquest document, sota les 
següents 

 
Fonaments Jurídics: 
 
S’han tingut en consideració els informes jurídics emesos per la representació 
processal de l’Ajuntament, així com l’Informe emès per la Sra. Interventora en 
relació a l’actual inexistència de partida pressupostària per a fer front a 
l’esmentat pagament. 
 
D’acord amb els esmentats informes, i en ús de les facultats que em confereix 
la legislació vigent, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar la Proposta d’Acord Transaccional a signar entre aquest Ajuntament i 
el Sr. Francesc Edo Cunillera que, literalment transcrita, diu: 
 

“PRIMERA. 
1. L’Ajuntament de Deltebre es compromet a ingressar, de forma immediata, 

davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’import de SEIXANTA-

UN MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 

(61.865,11 €), corresponents a l’estimació de les quotes empresarials i a 

càrrec del treballador de Seguretat Social, des del 13 de juliol de 2009 fins al 

31 de març d’enguany. 

 

2. A més, l’Ajuntament es compromet a abonar, a favor del Sr. Francesc Edo 

Cunillera, també de forma immediata, l’import de 18.035,29 €, dels quals 

3.575,46 seran abonats, en concepte d’IRPF, a l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària per compte del treballador i 14.459,83 € seran 

abonats al Sr. Edo, dels quals 3.612,24 € corresponen a interessos de 

demora i 10.847,59 € corresponen a retribucions netes de l’any 2009. 

 

SEGONA. 
L’Ajuntament de Deltebre es compromet a incloure al pressupost de la 
Corporació per a l’exercici de 2017, l’import de SETANTA-DOS MIL DOS-
CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (72.296,34 
€), que corresponen als següents conceptes: 
- 44.933,11 € corresponen a retribucions netes dels anys 2010 i 2011. 
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- 12.549,58 € corresponen a interessos de demora. 
- 14.813,65 € corresponen a retencions d’IRPF, que l’Ajuntament ingressarà, 

per compte del treballador, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 

TERCERA. 
L’Ajuntament de Deltebre es compromet a incloure al pressupost de la 
Corporació per a l’exercici de 2018, l’import de SEIXANTA-SET MIL CENT 
SETANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (67.170,21 €), que corresponen 
als següents conceptes: 
- 44.524,62 € corresponen a retribucions netes dels anys 2012 i 2013. 
- 7.969,89 € corresponen a interessos de demora. 
- 14.675,70 € corresponen a retencions d’IRPF, que l’Ajuntament ingressarà, 

per compte del treballador, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 

QUARTA. 
L’Ajuntament de Deltebre es compromet a incloure al pressupost de la 
Corporació per a l’exercici de 2019, l’import de SEIXANTA-SIS MIL VUIT-
CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (66.858,25 
€), que corresponen als següents conceptes: 
- 47.736,74 € corresponen a retribucions netes dels anys 2014, 2015 i 2016. 
- 3.387,07 € corresponen a interessos de demora. 
- 15.734,44 € corresponen a retencions d’IRPF, que l’Ajuntament ingressarà, 

per compte del treballador, a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
 

CINQUENA. 
Amb la signatura d’aquest acord, ambdós parts manifesten la seva total 
satisfacció, i renuncien expressament a plantejar-se cap tipus de reclamació, ja 
sigui processal o extraprocessal pels conceptes continguts en el present 
document.” 
 
SEGON. 
Facultar a l’Alcalde per a signar els documents necessaris per tal de donar 
efectivitat a aquest acord. 
 
La Corporació, no osbtant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 31 de març 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 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 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 queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
 

GESTIÓ INTERNA 

 
9È.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 338/2016, 
DE 21 DE MARÇ, DE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 
608/2015, DE 17 DE JUNY, DE NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE. 
 
 Arribats a aquest punt de l’ordre dei dia, es dóna compte de la resolució de 
l’alcaldia núm. 338/2016, de 21 de març, de modificació de la resolució de 
l’alcaldia núm. 608/2015, de 17 de juny, pel que fa al nomenament de Tinents 
d’Alcalde, restant el ple assabentat. 
 

10È.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA NÚM. 
339/2016, DE 21 DE MARÇ, DE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
D’ALCALDIA NÚM. 609/2015, DE 17 DE JUNY, DE DELEGACIONS 
D’ATRIBUCIONS A FAVOR DELS REGIDORS I REGIDORES. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre dei dia, es dóna compte de la resolució de 
l’alcaldia núm. 339/2016, de 21 de març, de modificació de la resolució de 
l’alcaldia núm. 609/2015, de 17 de juny, pel que fa a les delegacions 
d’atribucions en favor dels regidors i regidores, restant el ple assabentat. 
 
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD 
ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2015, EN 
RELACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES 
 
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 29 de març 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, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
1. ANTECEDENTS 
 

PRIMER. Per acord de ple municipal de data 29 de juny de 2015 es va aprovar 
el règim de dedicació i retribucions dels regidors/es de la Corporació. 

SEGON. Atès que amb motiu de la renúncia al càrrec de la Tinent d’Alcalde de 
l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana, Sra. Carme Franch Rius 
i amb la presa de possessió del nou regidor Sr. Robert Bertomeu Callau es 
considera necessari modificar l’establiment del règim de dedicació dels 
membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la corporació 
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com 
a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la 
corporació. 
 
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar 
publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis 
de la corporació. 
 
Per tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Que es procedeixi a la modificació de l’acord adoptat pel ple 
municipal de data 29 de juny de 2015, i per tant establir que, amb efectes 
retroactius de data 8 de març d’enguany, s'estableixi el següent règim de 
dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació: 
 
 

Nom i cognoms 
Règim de 
dedicació 

Percentatge de 
dedicació 

Retribució (euros 
bruts mensuals) 

Kilian Franch 
Arques 

        Parcial      7 hores       2.150 € 

Lluïsa Ventura         Parcial      6 hores       1.850 € 
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Galiano 

Carlos Serra 
Ventura 

        Parcial        4 hores       1.250 € 

Robert Bertomeu 
Callau 

       Parcial       5 hores       1.460 € 

 
SEGON.- Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-los d’alta al 
règim general de la Seguretat Social. 
 
TERCER.- Establir el règim d’indemnitzacions a favor de la resta de membres 
de la corporació que no tenen ni dedicació parcial ni exclusiva, per assistència 
a les sessions dels òrgans col·legiats que es detallen tot seguit: 

- Ple: 175 euros/sessió, amb independència de si són ordinaris o 
extraordinaris, amb un màxim de tres al trimestre. 

- Junta de Govern Local: 320 euros/ sessió, amb independència de si són 
ordinàries o extraordinàries, amb un màxim de quatre al mes. 

 
Deduccions: per manca d’assistències a les sessions de les juntes de govern 
local i a les sessions plenàries, sense excusar prèviament per representació 
oficial o per motius de salut degudament justificats, es descomptaran els 
imports pertinents. 
 
Els cometuts especials que s’hagin d’efectuar pels membres de l’ajuntament 
fora del terme municipal, donaran lloc a l’assumpció per part d’aquest 
ajuntament de les despeses d’allotjament i manutenció. 
 
Per les despeses de viatge, s’abonarà l’import corresponent per la utilització de 
qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar el vehicle propi, s’abonarà 
el quilometratge en base a l’establert a la legislació vigent. 
 
QUART.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 
CINQUÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'anuncis de la corporació. 
 

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

Deltebre, 23 de març de 2016. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
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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 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 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) i Robert 
Bertomeu Callau (CDC), i set 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), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), 
Carles Aliau Bonet (ERC-AM  i 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. 
 

12è.-  DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD 

ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2015, PEL QUE 

FA A LA CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I DE 

LA SEVA COMPOSICIÓ I DONAR COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ DELS 

DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS. 

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 29 de març de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
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Atès que per acord de ple municipal de data 29 de juny de 2015 es va aprovar 
la creació de les comissions informatives permanents, la seva composició i 
periodicitat així com es va donar compte de la constitució dels diferents grups 
municipals i del nomenament dels seus portaveus. 
 
Atès que amb la renúncia al càrrec de diversos regidors/es d’aquest ajuntament 
i amb la presa de possessió del nous regidors s’ha de procedir a modificar 
alguns  membres que formaran part d’aquestes Comissions Informatives 
Permanents així com a la modificació d’alguns portaveus. 
 
De conformitat amb allò que preveu l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 60 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, en concordança amb els articles 124.2 i 134 i ss del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de 
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions 
Informatives d'estudi i dictamen. 
 
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords; 
 
Primer.- Que es procedeixi a modificar l’acord adoptat pel ple municipal de 
data 29 de juny de 2015, pel que fa a la composició dels membres que han de 
formar part de les Comissions Informatives de caràcter permanent, de la 
següent manera: 
 
La Comissió Informativa d’Afers Interns i Institucionals estarà integrada pels 
membres següents: 

           President: L’alcalde-president o regidor/a en qui delegui en la primera 
sessió que se celebri (Per delegació de l'Alcalde actuarà com a President el 
Primer Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Aferns Interns i Institucionals Sr. Kilian 
Franch Arques) .  
      Vocals titulars: 
   Sra. Lluïsa Ventura Galiano – representant del Grup Municipal de CDC. 
   Sr. Joan Alginet Aliau - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
   Sr. Carles Aliau Bonet – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 

       Sr. Tomàs Castells Fresquet   - representant del Grup Municipal del PPC. 
Sra. Dayana Santiago Callau – representant del Grup Municipal CUP        
Deltebre-PA 

Vocals suplents: 
  Sr. Francisco Castro Casanova – representant del Grup Municipal de CDC. 
  Sr. José Emilio Bertomeu Rio - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
 Sr. Gervasi Aspa Casanova  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació. 
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La Comissió Informativa de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic 
estarà integrada pels membres següents: 

           President: L’alcalde-president o regidor/a en qui delegui en la primera 
sessió que se celebri (Per delegació de l'Alcalde actuarà com a Presidenta la 
Segona Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament 
Turístic Sra. Anna Giménez Uribe) .  
      Vocals titulars: 
 Sr. Francisco Castro Casanova – representant del Grup Municipal de CDC. 
 Sra. Carla Aliau Ribes - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
 Sr. Gervasi Aspa Casanova  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 

     Sr. Tomàs Castells Fresquet   - representant del Grup Municipal del PPC. 
     Sra. Dayana Santiago Callau – representant del Grup Municipal CUP 
Deltebre-PA. 
    Vocals suplents: 

   Sr. Kilian Franch Arques – representant del Grup Municipal de CDC. 
   Sr. Joan Alginet Aliau - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
   Sr. Carles Aliau Bonet  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació. 
 

La Comissió Informativa de Dinamització Territorial i Imatge de Poble estarà 
integrada pels membres següents: 

           President: L’alcalde-president o regidor/a en qui delegui en la primera 
sessió que se celebri (Per delegació de l'Alcalde actuarà com a President el 
Tercer Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu) .  
      Vocals titulars: 
Sr. Kilian Franch Arques – representant del Grup Municipal de CDC. 
Sr. Jordi Torres Fabra - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
Sr. Gervasi Aspa Casanova  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 

     Sr. Tomàs Castells Fresquet      - representant del Grup Municipal del PPC. 
     Sra. Dayana Santiago Callau – representant del Grup Municipal CUP 
Deltebre-PA 

Vocals suplents: 
  Sr. Francisco Castro Casanova – representant del Grup Municipal de CDC. 
  Sr. José Emilio Bertomeu Rio - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
  Sr. Carles Aliau Bonet  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació. 
 

La Comissió Informativa de Dinamització Social i Participació Ciutadana estarà 
integrada pels membres següents: 

           President: L’alcalde-president o regidor/a en qui delegui en la primera 
sessió que se celebri (Per delegació de l'Alcalde actuarà com a President el 
Quart Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana Sr. Carlos Serra i Ventura) .  
      Vocals titulars: 
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Sr. Robert Bertomeu Callau – representant del Grup Municipal de CDC. 
Sra. Iolanda Gil Casanova -  representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
Sr. Carles Aliau Bonet  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 

    Sr. Tomàs Castells Fresquet      - representant del Grup Municipal del PPC. 
   Sra. Dayana Santiago Callau – representant del Grup Municipal CUP 
Deltebre-PA 

Vocals suplents: 
 Sr. Lluïsa Ventura Galiano – representant del Grup Municipal de CDC. 
 Sr. Jordi Torres Fabra - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
 Sr. Gervasi Aspa Casanova  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació. 

 
Segon.-  Aquestes Comissions es convocaran, de forma ordinària, d’acord amb 
la periodicitat establerta per a les sessions plenàries i en el següent horari: 
Comissió Informativa d’Afers Interns i Institucionals 17 hores, Comissió 
Informativa de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 18 hores, Comissió 
Informativa  de Dinamització Social i Participació Ciutadana 19 hores i 
Comissió Informativa de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic 20 
hores. Aquests horaris són orientatius i es fixaran en cada convocatòria, dintre 
d’aquest interval horari, en funció de l’ordre del dia i de les comissions que es 
convoquin. Generalment, les comissions tindran lloc 7  dies naturals abans de 
la data de celebració del Ple. 
 
Tercer.- En totes aquestes Comissions Informatives, atès que la representació 
és igual per a cada grup municipal, el sistema de votació serà ponderat i el vot 
recaurà en el representant titular de cadascun dels grups municipals. 
 
Quart.- En totes aquestes Comissions Informatives també podran assistir en 
veu però sense vot els regidors/es delegats de l’àrea corresponent, que no en 
són membres de ple dret però degut a la seva delegació de funcions actuaran 
com a convidats.  
No podran assistir altres regidors no degudament nomenats com a titulars o, en 
el seu defecte, suplents per acord de ple o bé no categoritzats com a convidats 
per delegació de funcions específiques de l’àrea sense ser-ne membres.  
 
Cinquè.-  Que es procedeixi a la modificació dels portaveus d’algun dels grups 
municipals, quedant de la següent manera: 
 
Grup municipal de CDC, integrat per tots/es els/les electes i del que n’és 
portaveu titular el Sr. Francisco Castro Casanova i portaveu suplent la Sra. 
Anna Giménez Uribe. 
 
Grup municipal de CE-SD-CP integrat per tots/es els/les electes i del que n’és 
portaveu titular el Sr. José Emilio Bertomeu Rio i portaveu suplent el Sr. Joan 
Alginet Aliau. 
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Grup municipal d’Esquerra-AM, integrat per tots/es els/les electes i del que n’és 
portaveu titular el Sr. Gervasi Aspa Casanova i portaveu suplent el Sr. Carles 
Aliau Bonet. 
 
Grup municipal de PPC, integrat per un regidor electe i del que n’és únic 
portaveu el Sr. Tomàs Castells Fresquet . 
 
Grup municipal CUP Deltebre-PA, integrat per una regidor electa i del que n’és 
únic portaveu la Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Sisè.- Donat que en la propera sessió de ple municipal es donarà compte de la 
renúncia al càrrec de regidor del grup municipal de CE-SD-CP presentada pel 
Sr. Joan Alginet Aliau, es faculta al seu portaveu per comunicar per escrit la 
nova proposta de nomenament de regidors titulars i suplents del seu grup a les 
Comissions Informatives així com del portaveu suplent, la qual es donarà 
compte a la propera sessió de ple municipal. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 21 de març 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 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. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé 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 queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
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13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD 
ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2015, EN 
RELACIÓ ALS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR PART DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES. 
 
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 29 de març de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 29 de juny de 2015 es va aprovar 
la creació de les comissió especial de comptes i la seva composició. 
 
Atès que amb la renúncia al càrrec de diversos regidors/es d’aquest ajuntament 
i amb la presa de possessió del nous regidors s’ha de procedir a modificar 
alguns  membres que formaran part d’aquesta Comissió Especial de Comptes. 
 
De conformitat amb el que preveu l’art.116 i 20.3 de la Llei 7/1985, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i l’art. 58 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, es procedeix a la modificació de l’acord adoptat pel ple municipal de 
data 29 de juny de 2015, pel que fa als membres que han de formar part de la 
Comissió Especial de Comptes que estarà integrada a més del President 
delegat per l’alcalde-president per un representant de cada grup municipal i 
actuarà amb el sistema de vot ponderat. 
 
La seva composició és la següent:  

President: L’alcalde-president o regidor/a en qui delegui en la primera sessió 
que se celebri (Per delegació de l'Alcalde actuarà com a Presidenta la Sra.  
Lluïsa Ventura Galiano).                     
Vocals titulars:                                                      Grup    Vots que representa 
             Sr.   Kilian Franch Arques                       CDC                 8 
             Sr.   José Emilio Bertomeu Rio            CE-SD-CP           5                                     
             Sr.   Gervasi Aspa Casanova                 ERC-AM            2                             
             Sr. Tomàs Castells Fresquet                   PPC                 1 
             Sra. Dayana Santiago Callau       CUP DELTEBRE-PA    1 
Vocals suplents: 
   Sr. Francisco Castro Casanova – representant del Grup Municipal de CDC. 
   Sra. Carla Aliau Ribes - representant del Grup Municipal CE-SD-CP. 
   Sr. Carles Aliau Bonet  – representant del Grup Municipal de ERC-AM. 
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A més aquesta Comissió, segons el que estableix l’article 127 del ROF, actuarà 
com a Comissió Informativa Permanent per als assumptes relatius a l’economia 
i hisenda del municipi (com per exemple l’aprovació del pressupost, concertació 
de préstecs, operacions de tresoreria, etc...) i per tant es tractaran a la 
Comissió Informativa d’Afers Interns i Institucionals. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 21 de març 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 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. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé 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 queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
  
  

14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD 
ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2015, PEL QUE 
FA AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 29 de març 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, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 29 de juny de 2015 es van aprovar 
el nomenament dels representants de la Corporació en altres organismes en 
els quals ha d’estar representat aquest ajuntament. 
 
Atès que amb la renúncia al càrrec de la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana, Sra. Carme Franch Rius i amb la 
presa de possessió del nou regidor Sr. Robert Bertomeu Callau s’ha procedit a 
la modificació del cartipàs municipal amb la una nova delegació d’atribucions  
en favor dels regidors/es de l’equip de govern municipal. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment s’ha de procedir a la modificació de l’acord 
adoptat pel ple municipal de data 29 de juny de 2015 i de conformitat amb el 
previst a l’article 38.c) del ROF, PROPOSO el nomenament dels representants 
de la corporació a favor dels regidors i davant dels Organismes i Entitats que 
s’indiquen tot seguit: 
 
Consell Escolar del Col.legi Públic L’Assumpció, Riumar, Sant Miquel i de 
l’IES Deltebre: Sr. Carlos Serra Ventura i Sr. Robert Bertomeu Callau. 
 
Mancomunitat IntermunicipalDeltatres: Sr. Lluís Soler Panisello, Sr. Kilian 
Franch Arques i Sra. Dayana Santiago Callau.  
 
CODE: Sr. Kilian Franch Arques (titular) i Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu 
(suplent). 
 
Consell Esportiu del Baix Ebre: Sr. Robert Bertomeu Callau. 
 
Creu Roja: Sra. Lluïsa Ventura Galiano. 
 
Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre: Sra. Anna Giménez 
Uribe i Sr. Kilian Franch Arques. 
 
Consell Directiu del Parc Natural del Delta de l’Ebre: Sra. Anna Giménez 
Uribe (titular) – Sr. Kilian Franch Arques (suplent). 
 
Consorci REBÉ: Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu (titular) – Sr. Kilian Franch 
Arques (suplent). 
 
Grup d’Acció Local, consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià: Sr. Kilian Franch Arques. 
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Consorci Leader: Sra. Anna Giménez Uribe (titular) i Sr. Kilian Franch Arques 
(suplent). 
 
Comissió Seguiment Ebre Terra: Sr. Kilian Franch Arques, Sra. Anna 
Giménez Uribe i Sr. Robert Bertomeu Callau. 
 
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre: Sr. Lluís Soler 
Panisello. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 21 de març 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 a favor 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. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

el posicionament del seu grup serà 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 onze 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), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau 
Bonet (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), i 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 
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. 
 

Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a l’acord d’acompliment de la interlocutòria d’inhibició, per la suspensió 
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del procediment de resolució de la concessió del servei d’explotació i de les 
obres de construcció de l piscina coberta, d’explotació i finalització del pavelló 
poliesportiu municipal i d’explotació de diverses instal.lacions esportives 
municipals i donat que no es va poder dictaminar a la Comissió Informativa 
d’Afers Interns i Institucionals es va acordar posteriorment en Junta de 
Portaveus la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 

15è.- PROPOSTA DE L’ALCADIA EN RELACIÓ A L’ACORD 

D’ACOMPLIMENT DE LA INTERLOCUTÒRIA D’INHIBICIÓ, PER LA 

SUSPENSIÓ DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ 

DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ I DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA 

PISCINA COBERTA, D’EXPLOTACIÓ I FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 

PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL I D’EXPLOTACIÓ DE DIVERSES 

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent 
 
“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament, en 
ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació 
eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió de data 17 de novembre de 2015 va 
adoptar l’acord “d’Incoació d’expedient de resolució de la concessió del servei 
d’explotació i de les obres de construcció de la piscina coberta, d’explotació i 
finalització de la construcció del pavelló poliesportiu municipal i d’explotació de 
diverses instal·lacions esportives municipals”.  
 
El Ple Municipal, en la seva sessió de data 19 de gener d’enguany, va adoptar, 
entre d’altres, l’acord pel qual s’ordenava “la suspensió del procediment de 
resolució de la concessió del servei d’explotació i de les obres de construcció 
de la piscina coberta, d’explotació i finalització de la construcció del pavelló 
poliesportiu municipal i d’explotació de diverses instal·lacions esportives 
municipals, conforme a l’article 42.5.c de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
modificada per la llei 4/1999.” 
 
En data 12 de gener d’enguany, la representació processal de 
“CONSTRUCCIONES A. FEU, SA” va presentar, davant el Jutjat Mercantil 
núm. 1 de Barcelona, en el Concurs Voluntari núm. 809/2010-H, escrit pel qual 
presentava sol·licitud de  “conflicte de jurisdicció” en relació al que aquesta 
mercantil anomena "compensació de crèdits" en l’expedient incoat per a 
la resolució de la concessió del servei d’explotació i de les obres de construcció 
de la piscina coberta, d’explotació i finalització de la construcció del pavelló 
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poliesportiu municipal i d’explotació de diverses instal·lacions esportives 
municipals. 
 
En data 2 de març d’enguany, pel Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, i en el 
Concurs Voluntari núm. 809/2010-H, es dictar l’Auto que, literalment transcrit, 
en la seva part dispositiva, diu: “Se acuerda librar oficio de inhibición al 
AYUNTAMIENTO DE DELTEBRE para que, de forma immediata, deje en 
suspensión el procedimiento administrativo de resolución del contrato de 
concesión administrativa, al menos, en lo referido a cualquier tipo de 
compensación pretendida, en el que estén o pudieran estar afectados activos 
de la concursada, debiendo comunicar a este Juzgado si declina su jurisdicción 
o, por el contrario, la mantiene”.   
 
Per tot l’exposat, PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.  
Donar compte al Ple Municipal de la Interlocutòria de requeriment d’inhibició 
dictada pel Jutjat Mercantil nº 1 de Barcelona el 2 de març de 2016, en el 
Procediment de Concurs nº 809/2010, de la mercantil Construcciones A. Feu, 
S.A. 
  
Segon.  
Ratificar l’acord de suspensió del procediment administratiu de resolució de la 
concessió del servei d’explotació i de les obres de construcció de la piscina 
coberta, d’explotació i finalització de les obres del pavelló poliesportiu municipal 
i d’explotació de diverses instal·lacions esportives municipals, adoptat en data 
19 de gener de 2016, de conformitat amb l’article 11.1 de la Llei de la Llei 
2/1987, de 18 de maig de conflictes jurisdiccionals. 
  
Tercer.  
En relació a la interlocutòria abans esmentada, donar inici a la fase 
administrativa del conflicte jurisdiccional i donar vista als interessats en el 
procediment per tal que, es pronunciïn en un termini de 10 dies, amb la finalitat 
de resoldre si es declina o manté la jurisdicció respecte al procediment 
administratiu de resolució del contracte de concessió administrativa, de 
conformitat amb l’article 9.2 de la Llei 2/1987, de 18 de maig, de Conflictes 
Jurisdiccionals. 
 
Quart. 
Donar compte d’aquests acords al Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona, per a 
la seva incorporació al Concurs Voluntari núm. 809/2010-H. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
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Deltebre, 23 de març 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 a favor 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. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé 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 (CiU), Anna Gimenez Uribe (CiU), Kilian Franch Arques 
(CiU), Salvador Bertomeu Bertomeu (CiU), Lluïsa Ventura Galiano (CiU), 
Francisco Castro Casanova (CiU), Carlos Serra Ventura (CiU), Robert 
Bertomeu Callau (CiU), 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), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM  i 
Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA) i un vot d’abstenció 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. 
 
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 

 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

  
16È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT DE 
DELTEBRE, EN RELACIÓ A LA IMPLANTACIÓ D’USOS DOTACIONALS 
(EQ) AL NUCLI URBÀ DE RIUMAR (Exp. 1/2016). 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
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Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 29 de març 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 regidor 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: 
 
Aquest Ajuntament en la sessió ordinària celebrada en data 2 de febrer de 
2016 va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Deltebre, en relació a la implantació d’usos dotacionals (EQ) 
a l’accés del nucli urbà de Riumar (exp. 1/2016). 
 
Aquesta modificació va ser degudament exposada, previs els anuncis 
corresponents al BOPT núm. 30 de data 15 de febrer de 2015, al DOGC núm. 
7056 de data 10 de febrer de 2016 i al Diari L’Ebre de data 12 de febrer de 
2013, donant-se un termini d’UN MES a efectes d’examen i reclamacions, no 
presentant-se’n durant l’esmentat termini. 
 
Al mateix temps, també es va concedir audiència als ajuntaments que confinen 
amb el nostre municipi, que són l’ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, 
l’ajuntament d’Amposta, l’ajuntament de L’Aldea, l’ajuntament de Camarles i 
l’ajuntament de L’Ampolla, de conformitat amb l’establert a l’article 85.7 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Doncs, una vegada ha estat tramitat l’expedient segons el que es disposa en 
els articles 62, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificats pel Decret legislatiu 
3/2012, de 22 de febrer, és el procedent que aquest Ajuntament aprovi 
provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries i a l’efecte, al ple de 
la Corporació PROPOSO adopti els acords següents: 
 
1r.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Deltebre,  en relació a la implantació d’usos dotacionals 
(EQ) a l’accés del nucli urbà de Riumar (exp. 1/2016) i trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, a efectes de l’aprovació 
definitiva si ho troba correcte, l’expedient complert, és a dir, amb tot el relatiu a 
aquesta sessió així com la resta de documentació que integra la modificació 
aprovada. 
 
2n.- Facultar expressament al Sr. Alcalde, amb l’ajut del Regidor qui subscriu, 
per a dur a terme el desplegament i execució eficaç del que s’acordi. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
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Deltebre,  21 de març 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. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat per tant queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 

 

DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
FOMENT CULTURAL 

 
17È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I ENCLAVE 
COMPANYIA DE DANSA, SL  
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 29 de març de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“La que subscriu, Anna Giménez Uribe, com a regidora de foment cultural 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: 
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Atès que l’Ajuntament de Deltebre té la voluntat de col·laborar, per novè any 
consecutiu, amb l’activitat del FESTIVAL DELTEBRE DANSA, organitzat per 
ENCLAVE COMPANYIA DE DANSA, SL 
 
Atès que el Festival DELTEBRE DANSA és una activitat amb RESIDÈNCIA 
que té com a objectiu aprendre, crear i desenvolupar les arts escèniques del 
país i millorar les relacions internacionals en aquest àmbit. 
 
Atès que el FESTIVAL DELTEBRE DANSA dóna cabuda a 150 participants 
provinents d’una cinquantena de països i 15 professors d’alt reconeixement 
dins el món artístic. 
 
Atès que per poder portar a terme la residència, l’Ajuntament de Deltebre té la 
voluntat de cedir l’ús a precari de les següents instal·lacions a ENCLAVE 
COMPANYIA DE DANSA, SL en el període de l’11 al 24 de juliol, per a 
l’activitat, i dues setmanes abans i una després per al muntatge i desmuntatge. 
 

- Plaça Parc del Riu i passeig. 
- Zona antigues escoles. Placeta i aules (menys la corresponent a Mon 

Lluch). 
- Escola l’Assumpció. 
- Poliesportiu Josep Luque. 
- Càmbra Agrària. 
- Instal·lacions piscina municipal, parcialment. 
- WCs i dutxes camp de futbol Jesús i Maria. 

 
Així com aportacions de col·laboració en serveis de neteja, altres serveis 
logístics puntuals i publicitat provinent de l’Ajuntament de Deltebre. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar la formalització del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de 
Deltebre i Enclave Companyia de Dansa, SL, que té com a objecte la cessió de 
l’ús a precari a l’esmentada empresa dels espais abans esmentats, la situació i 
l’estat dels quals és conegut i acceptat per les parts contractants. Aquesta 
cessió d’ús serà exclusivament per a usos i activitats relacionats amb la dansa, 
per a qualsevol altra activitat es requerirà la prèvia autorització per escrit de 
l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic.  
Aquest conveni consta d’un total d’onze clàusules i quatre annexos. 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar el present acord a Enclave Companyia de Dansa, SL per als 
efectes que correspongui. 
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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 
foment cultural per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  23 de març de 2016. Sgt. Anna Giménez Uribe.” 
 

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. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat per tant queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 

 

TEIXIT ASSOCIATIU 

18È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES REGULADORES 
PER A LA SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE 
DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA SOL·LICITUD I 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CLUBS DE FUTBOL I A LES 
ESCOLES DE FUTBOL DEL MUNICIPI I BASES REGULADORES PER A LA 
SOL·LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES AMPA DEL 
MUNICIPI DE DELTEBRE I LES SEVES CORRESPONENTS 
CONVOCATÒRIES. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
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Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 29 de març 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: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2016 un 
partida pressupostària per a subvencionar les entitats i associacions del 
municipi per les seves activitats de foment. La partida “Entitats i Associacions” 
2016.92001.48000. 

2.- En data 23 de març de 2016 el departament jurídic va emetre informe sobre 
l’aprovació de bases reguladores i convocatòries de referència. 

3.- En data 29 de març de 2016 la intervenció municipal ha emès informe sobre 
la consignació pressupostaria per aprovar les bases, el qual ha der incorporat a 
l’expedient. 

4.- A l’expedient consta el text de les propostes de base reguladores que tenen 
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent. 

FONAMENTS DE DRET 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 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. 

Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic i Procediment Administratiu 
Comú. 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals 

Requisits per a l'atorgament de les subvencions.- Amb caràcter previ a 
l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les 
bases reguladores de concessió en els termes que estableix la LGS. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

29 
 

Les bases reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el "Butlletí 
Oficial de l'Estat» o en el diari oficial corresponent, en aquest cas al DOGC. 

Article 18. Publicitat de les subvencions. 1. La Base de Dades Nacional de 
Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 2. A 
aquests efectes, les administracions concedents han de remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20. 3. 
Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts 
en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci 
ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de l'esmentada Llei, la base de 
dades nacional de subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de 
les obligacions de publicitat. 
Addicionalment, l'atorgament d'una subvenció ha de complir els requisits 
següents: 

a) La competència de l'òrgan administratiu concedent. 

b) L'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de 
contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció. 

c) La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes 
que siguin aplicables. 

d) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, 
en els termes previstos en les lleis. 

e) L'aprovació de la despesa per l'òrgan competent per a això.  

Respecte l’aprovació de les bases reguladores.- Les bases reguladores de les 
subvencions de les corporacions locals s'hauran d'aprovar en el marc de les 
bases d'execució del pressupost, a través d'una ordenança general de 
subvencions o mitjançant una ordenança específica per a les distintes 
modalitats de subvencions. 

Respecte el contingut mínim de les bases.- La norma reguladora de les bases 
de concessió de les subvencions concretarà, com a mínim, els punts següents: 

a) Definició de l'objecte de la subvenció. 

b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la 
subvenció. 

c) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones 
jurídiques a què es refereix l'apartat 2 de l'article 12 de la LGS. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

30 
 

d) Procediment de concessió de la subvenció. 

e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació 
dels mateixos. 

f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva 
determinació. 

g) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del 
procediment de concessió de la subvenció i el termini en què serà 
notificada la resolució. 

h) Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics 
per garantir l'adequada justificació de la subvenció. 

i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'entitat 
col·laboradora, si és el cas, del compliment de la finalitat per a la qual es 
va concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 

j) Mesures de garantia que, si escau, es consideri necessari constituir a 
favor de l'òrgan concedent, mitjans de constitució i procediment de 
cancel·lació. 

k) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, 
així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els 
beneficiaris. 

l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les 
condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, 
podran donar lloc a la modificació de la resolució. 

POm) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol 
Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 
d'organismes internacionals. 
 
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions 
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests 
criteris són aplicables per a determinar la quantitat que finalment hagi de 
percebre el beneficiari o, si s'escau, l'import a reintegrar, i hauran de 
respondre al principi de proporcionalitat. 

L’òrgan competent per l’aprovació de les bases que es pretenen aprovar serà el 
Ple de la Corporació d’acord amb el ROAS. 
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Les bases se sotmetran a informació pública com a mínim per un termini no 
inferior a 20 dies i es publicaran al BOP i en el taulell d’anuncis de la corporació 
i una referència d’aquest anunci al DOGC. Cas que no es presentin 
reclamacions contra la mateixa, s'entendran definitivament aprovades sense 
necessitat d'ulterior acord 

Per tot aquests antecedents i fonaments de dret, al PLE de la Corporació 
PROPOSO que s’adoptin els següents 

ACORDS: 

1r.- Aprovar  inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament 
de subvencions a entitats, pel desenvolupament d’activitats i serveis al municipi 
de Deltebre, bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions 
als clubs de futbol i a les escoles de futbol del municipi i bases reguladores per 
a la sol·licitud i atorgament de subvencions a les AMPA del municipi de 
Deltebre i les seves corresponent convocatòries. 

2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les la 
modificació de les Bases aprovada inicialment mitjançant un anunci que es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de 
la corporació, així com una referència de l’anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Fent constar que sis no es presenten reclamacions ni 
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat 
d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals, després de la publicació del text íntegre de la 
modificació al BOPT. 

3r.- Acordar que de conformitat amb l’article 18 de la LGS remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  

4t.-  Comunicar 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. 

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

Deltebre, 29 març de 2016. Sgt. Robert Bertomeu Callau.” 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat per tant queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
 
PART DE CONTROL 
 
19È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 263/2016 A LA NÚM. 385/2016 
 

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.263/2016 a la núm. 385/2016 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. 

 
20È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Intervé el Sr. Alcalde-president i  informa que està l’exposició Deltebre I i per la 
qual cosa dona la paraula al Sr. Castro que fa una explicació del tema. 
 
El Sr. Alcalde també informa en relació als temes de transparència sobre la 
nova regidoria que es crea, que la setmana que ve està publicada l’agenda de 
l’Alcalde amb les principals actuacions i amb un caire estrictament públic.  
 
També sortirà publicat les empreses que han facturat l’any 2015 així com tots 
els sous i declaracions d’interessos patrimonials dels polítics que ho autoritzin i 
tots els sous dels treballadors de l’ajuntament de Deltebre, per a que qualsevol 
ciutadà sàpigui lo que paga del capítol I, tant de polítics com de treballadors. 
 
Informa també que a partir del 15 d’abril tots els regidors del govern fixaran 
totes les hores de treball. 
 
Intervé també el Sr. Robert Callau, regidor de promoció esportiva i informa 
sobre la cursa Trilimit que tindrà lloc el proper cap de setmana. 
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Tot seguit el Sr. Alcalde comunica que hi ha una proposta urgent relativa a 

l’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores d’ajuts socials 

sobre determinats tributs locals per a l’any 2016 i de la modificació de les bases 

reguladores de la concessió d’incentius per a la dinamització econòmica i per a 

la millora de la imatge de poble al municipi de Deltebre per a l’any 2016  i per 

tant es procedeix a votar la urgència de la proposta següent, la qual queda 

aprovada per unanimitat. 

21È.- PROPOSICIONS URGENTS 

A).- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS 
TRIBUTS LOCALS PER A L’ANY 2016 I DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS PER A LA 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I PER A LA MILLORA DE LA IMATGE DE 
POBLE AL MUNICIPI DE DELTEBRE PER A L’ANY 2016 

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: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada 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: 
 
A) BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS 

TRIBUTS LOCALS PER A L’ANY 2016: 
 
                                         PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: 
ANTECEDENTS 
 
El Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 17 de novembre de 2015, va 
aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d’ajuts socials sobre 
determinats tributs per a 2016 i les bases reguladores de la concessió 
d’incentius per a la dinamització econòmica i per a la millora de la imatge de 
poble al municipi de Deltebre - exercici 2016, ambdues foren exposades a 
públic pel termini de 20 dies, d’acord amb allò previst en l’art. 124 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels ens locals, no presentant-se al·legacions ni reclamacions, les 
bases en van entendre aprovades definitivament i, en compliment de l’esmentat 
article, el text íntegre de les mateixes va estar publicat al BOPT a efectes de la 
seva validesa el 10 de febrer de 2016.  
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S’ha observat, per mig de l’aplicació de les bases esmentades que cal realitzar 
algunes modificacions al text de les mateixes, concretament les següents 
modificacions: 
 
Bases reguladores de la concessió d’ajuts socials sobre determinats 
tributs per a 2016 
 
Primer.- S’amplia el període de sol·licitud, per tant la Base Segona quedarà 
redactada de la següent manera: 

 
“Els ajuts regulats en les presents bases es concediran a instància de part i el 
període de sol·licitud s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquestes bases i 
fins el 31 de maig de 2016 en els supòsits tributaris 1, 3 i 4 de l’article anterior -
que són objecte de padró- i fins al 31 d’octubre de 2016 en el supòsit tributari 2 
i 5 de l’article anterior.” 

 
Segon.- S’introdueixen canvis a la Base Cinquena que queda redactada de la 
següent manera: 
 
“Cinquena.- La dotació pressupostària  
 
La dotació per als ajuts que regulen aquestes bases es consignarà a la 
corresponent partida pressupostària, amb la pertinent reserva de crèdit, en els 
pressupostos per a l’exercici 2016, sense l’habilitació de la qual les presents 
bases restaran sense efecte.” 
 
Tercer.- Es canvia la Base Sisena, la qual queda redactada de la següent 
manera: 
 
Sisena.- Valoració de la situació de social i econòmica i el compliment dels 
requisits. 
La valoració de la situació social i/o econòmica és l’element definitori bàsic per 
poder tenir accés a les prestacions i s’ha de fer tenint en compte les condicions 
econòmiques, socials i familiars del beneficiari o beneficiària. La valoració 
esmentada serà efectuada de forma objectiva d’acord amb els criteris de 
s’estableixen en les presents bases, qualsevol supòsit que no sigui susceptible 
de valoració objectiva es derivarà, si s’escau, a les bases de d’ajuts d’urgència 
social. 
 
Quart.- S’introdueixen canvis a la Base Setena, s’incrementa la renta màxima 
que serveix per avaluar el criteri econòmic de concessió dels ajuts i 
s’incrementa la puntuació dels criteris socials de manera que queda redactada 
de la següent manera: 

 
“Setena.- Criteris de concessió, valoració i repartiment dels ajuts 
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Els criteris generals bàsics que cal tenir en compte per valorar la sol·licitud per 
atorgar ajuts econòmics a les persones individuals, famílies i/o unitats de 
convivència són els següents: 

 Que hi hagi una situació de necessitat en el sentit econòmic. 

 Que la necessitat s’ajusti a la tipologia dels ajuts establerts. 

 Que s’hagi vist afectat per la crisi econòmica del sector de la 
construcció, per a la modalitat 5a. 

 
1.- Valoració econòmica 
Per establir la situació econòmica de la família o la unitat de convivència, 
s’establirà el nivell d’ingressos nets percebuts pels membres de la llar durant 
els tres mesos anteriors a la data de sol·licitud. S’entén per ingressos el 
següent: 

 Ingressos del treball per compte aliena 

 Beneficis i pèrdues del treball per compte propi 

 Pensions, subsidis i prestacions socials 

 Rendes de capital i de la propietat 

 Ingressos percebuts per menors 
 
Per determinar el nivell d’ingressos, s’utilitzarà l’indicador de renda de 
suficiència de Catalunya (579,12.-€) per 1,3. 
A fi d’establir els límits familiars segons la composició de les diverses llars, 
s’utilitzaran els trams establerts per l’estadística amb la fórmula de càlcul 
següent: 

 Per a cada adult de més a la llar: IRSC x 0,5 

 Per a cada menor de més a la llar: IRSC x 0,3 
 
Els ingressos mensuals nets familiars màxims per sol·licitar l’ajuda l’any 2016, 
seran els que resulten de la valoració efectuada tenint com a barem l’IRSC i el 
punt precedent, d’acord amb la taula següent (els valors d’aquesta taula 
s’actualitzaran de forma automàtica en entrar en vigor el nou IRSC aprovat per 
la Generalitat de Catalunya, sense necessitat de modificació o publicació de les 
presents bases): 
 

Unitat familiar  

Un adult  739,86 

Un adult i un menor*   961,82 

Un adult i dos menors   1183,78 

Un adult i tres menors  1.405,74 

Dos adults   1.109,79 

Dos adults i un menor   1.331,75 

Dos adults i dos menors   1.553,71 

Dos adults i tres menors   1.775,67 
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Tres adults    1.479,72 

Tres adults i un menor   1.701,68 

Tres adults i dos menors  1.923,64 

Tres adults i tres menors   2.145,60 

*Menor de 18 anys 

 

A) Taula de puntuació per la valoració econòmica 

 Punts 

Ingressos inferiors al 10% dels ingressos màxims mensuals  100 

Ingressos entre el 10% i inferiors al 20% dels ingressos màxims 
mensuals  

90 

Ingressos entre el 20% i inferiors al 30% dels ingressos màxims 
mensuals  

80 

Ingressos entre el 30% i inferiors al 40% dels ingressos màxims 
mensuals  

70 

Ingressos entre el 40% i inferiors al 50% dels ingressos màxims 
mensuals 

60 

Ingressos entre el 50% i inferiors al 60% dels ingressos màxims 
mensuals 

50 

Ingressos entre el 60% i inferiors al 70% dels ingressos màxims 
mensuals 

40 

Ingressos entre el 70% i inferiors al 80% dels ingressos màxims 
mensuals  

30 

Ingressos entre el 80% i inferiors al 90% dels ingressos màxims 
mensuals  

20 

Ingressos entre el 90% i fins al 100% dels ingressos màxims 
mensuals  

10 

 

B) Taula de puntuació per a la valoració social per mig criteris 
objectius 

 Punts 

Família nombrosa  6 

Família monoparental 6 

Infants en acolliment/infant 5 

Situació d’atur/membre  

- En el moment de la sol·licitud 2 

- Més de 6 mesos consecutius en el moment sol·licitud   4 

Discapacitats/membre  2 

Persones amb dependència/membre  4 

La circumstància de discapacitat no serà acumulable a la de persones amb 
dependència. La resta de circumstàncies sí seran acumulables. 

*Les persones sol·licitants, la situació social de les quals no seria reconeguda 
en els criteris objectius recollits en les presents bases, hauran d’acollir-se a les 
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“Bases per als ajuts d’urgència social”, per al corresponent estudi 
individualitzat per part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell 
Comarcal del Baix Ebre”.  

 
2.- Per a l’ajut referent a la quota XVI, de la Taxa per serveis urbanístics, 
destinat a cobrir el 100% de la quota de la taxa, caldrà acreditar que es tracta 
d’habitatges en construcció la titularitat dels quals és d’empreses constructores 
que, degut a la crisi econòmica del sector, no han pogut finalitzar la seva 
execució dins del límit de vigència de la llicència d’obres. 
3.-  Repartiment dels ajuts 
 
Per al repartiment de la dotació assignada a l’ajut, es tindrà en compte la 
puntuació obtinguda per cada sol·licitant i es realitzarà el prorrateig directament 
proporcional sobre l’import total de la reserva de la partida pressupostària 
habilitada a l’efecte de dotar la subvenció regulada en els presents bases. 
 
L’atorgament de les subvencions restarà supeditada a l’existència de suficient 
consignació pressupostària.” 
Bases reguladores de la concessió d’incentius per a la dinamització 
econòmica i per a la millora de la imatge de poble al municipi de Deltebre - 
exercici 2016 
Cinquè.- S’amplia el període de sol·licitud, per tant la Base Dotzena quedarà 
redactada de la següent manera: 
“Les subvencions regulades en les presents bases es concediran a instància de 
part i el període de sol·licitud s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquestes 
bases i fins el dia 31 de maig de 2016 en el supòsit tributari previst en la base 
5.1 i, fins al 31 d’octubre de 2016, en la resta de supòsits tributaris.” 
 
FONAMENTS 
 
1.- El DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, art. 8, Potestats dels ens locals, com a 
administracions públiques corresponen als ens locals territorials de Catalunya, 
en l'àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la legislació de 
règim local, les potestats següents: a) La reglamentària i la d'autoorganització.  
 
2.- El DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 52.2 Corresponen al ple les atribucions 
següents: d) Aprovar el reglament orgànic i les ordenances. 

3.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, en especial l’art. 
8.3. La gestió de les subvencions a què es refereix aquesta llei es realitzarà 
d'acord amb els següents principis: 
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a) Publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació. 

b) Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l'Administració 
atorgant. 

c) Eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics. 

4.- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, art. 4 la 
competència per a concedir subvencions a les corporacions locals correspon 
als òrgans que tinguin atribuïdes aquestes funcions en la legislació de règim 
local. 

5.- Article 18. Publicitat de les subvencions. 1. La Base de Dades Nacional de 
Subvencions operarà com a sistema nacional de publicitat de subvencions. 2. A 
aquests efectes, les administracions concedents han de remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20. 3. 
Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts 
en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci 
ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de l'esmentada Llei, la base de 
dades nacional de subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de 
les obligacions de publicitat. 

6.- L’art. 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals dels ens locals, respecte 
l’aprovació de les bases i la publicitat. Les bases s’han de sotmetre a 
informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar 
en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la corporació. Una 
referència d’aquest anunci s’ha de inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

L’aprovació de les bases correspon al ple de la corporació o a l’òrgan superior 
de l’organisme autònom, d’acord amb la seva normativa reguladora. 

Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 

1r.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de la concessió 
d’ajuts socials sobre determinats tributs per a 2016 i la modificació de les bases 
reguladores de la concessió d’incentius per a la dinamització econòmica i per a 
la millora de la imatge de poble al municipi de Deltebre - exercici 2016. 
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2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les la 
modificació de les Bases aprovada inicialment mitjançant un anunci que es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al tauler d’anuncis de 
la corporació, així com una referència de l’anunci al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. Fent constar que si no es presenten reclamacions ni 
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat 
d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals, després de la publicació del text íntegre de la 
modificació al BOPT. 
 
3r.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
 
4t.- Trametre d’acord amb l’article 18 de la LGS remetre a la base de dades 
nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les resolucions de 
concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 5 d’abril de 2015. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat per tant queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
 
22È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 
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Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde dona la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago de la CUP i pregunta sobre el procés de la independència, i 
del paper imprescindible que ha de tenir des del seu entendre la desobediència 
al municipalisme. Aquest equip de govern, cada vegada que ha tingut algun 
tipus de requeriment en referència a aquest procés independentista i cada 
vegada que en un procés electoral s’ha requerit que es retirés l’estelada s’ha 
acabat fent i recentment  l’Audiència Nacional ha requerit informació sobre la 
moció de suport a la declaració de ruptura del 9N, que el ple va aprovar al 
novembre passat, i l’Ajuntament ha facilitat la documentació que es va 
sol.licitar, i si és així, pregunta el perquè no es va consultar a la resta de grups 
municipals que van subscriure la Resolució I/XI del Parlament de Catalunya, 
mentre Deltebre obeïm cada requeriment, l’alcaldessa de Berga en qui se 
solidaritza la CUP, està imputada per delicte electoral perquè s’ha negat a 
retirar l’estelada del seu ajuntament i que avui s’ha negat també a declarar. Un 
altre cas és el del company Joan Coma Roure, regidor de Capgirem Vic, que 
incomprensiblement ha estat imputat per un delicte de sedició per l’Audiència 
Nacional per una intervenció que des de la CUP-Deltebre fan seua. Manifesten 
en aquest ple públicament que comparteixen cadascuna de les paraules 
expressades per part de Joan Coma Roure, deixen de supeditar les decisions 
de les nostres institucions a les decisions de les institucions espanyoles, en 
particular a les decisions del Tribunal Constitucional que consideren mancat de 
legitimitat i competència.  
Desobediència fa temps que la CUP ho demana, per això aprofiten per 
demanar al Ple Municipal que s’adhereixi a la campanya oberta sense por, 
desobeint per la Independència i convida a tothom a la manifestació del 7 de 
maig a Barcelona. 
Des d’aquí volen demostrar i oferir tot el seu suport als consistoris investigats 
per l’Audiència Nacional. 
 
Contesta el Sr. Alcalde i diu que el requeriment de l’Audiència Nacional, que es 
materialitza a través de les forces de seguretat i que ho fan a través dels 
Mossos d’Esquadra, no va dirigit a ell com a Alcalde, sinó que va dirigit al 
Secretari Municipal, per tant, no el ficaran en entredit per qüestions polítiques a 
un funcionari o funcionària municipal, ja que demanaven informe d’intervenció i 
de secretaria, així com l’acta del ple. 
Si ell com Alcalde els ordena que no, entén que lo que està fent en encobrirnt-
los i per la seva categoria professional de funcionaris públics poden tenir 
conseqüències. 
Una cosa és que ell com a alcalde pugui tenir conseqüències, que no te cap 
problema i que per això està a l’Audiència Nacional com altres alcaldes, i per 
això la interlocutòria inicial del Jutjat d’Instrucció núm. 3, Deltebre és la causa 
inicial del que penja tota la resta de causes. Els Jutjats d’Instrucció 2 i 4 de 
l’Audiència Nacional  ha anat arxivant totes les causes, i el Jutjat d’Instrucció 3, 
el requeriment que se li fa a des de l’ACM i l’AMI és en base a l’encausament 
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de l’Ajuntament de Deltebre, i allí se posa que s’investiguen la resta dels 
ajuntaments, per tant, miri si simbolitzem la causa independentista i en aquest 
cas a nivell de Corporació de tots els que voten a favor de les diferents 
mocions, però no per això s’ha de posar en un compromís als diferents 
funcionaris municipals. 
D’altra banda, tot el procediment que es fa a partir del moment que els 
requereix l’Audiència Nacional, va tot coordinat a través de l’AMI i de l’ACM que 
són amb els qui estan en contacte, que fa unes setmanes es van personar com 
a ajuntament de Deltebre a la causa oberta i no els ho han acceptat i ara han 
buscat advocats directament i els ha tocat delegar poders notarials per a entrar 
com a part del procés d’instrucció del Jutjat d’Instrucció 3 de l’Audiència 
Nacional. 
I per últim, totes les mocions i propostes que han passat i han anat coordinades 
amb els diferents grups i que venen de l’AMI i l’ACM, aquest ajuntament ho ha 
passat tot pel Ple, per tant s’anirà de la ma igual com ho han fet fins ara. 
  
Demana la paraula el Sr. Tomàs Castells del PPC, i diu que vol fer un prec a  
l’equip de govern, que contesta al Sr. José Emilio Bertomeu, per al.lusions al 
punt del pavelló i la piscina. Si se miren les actes del ple, es veurà que amb el 
tema de la piscina, el PPC han estat crítics des d’un principi, de quan se va 
iniciar l’annex del pavelló i piscina, perquè entenien que no es feia be i a tots 
els plenaris han manifestat el desacord en tot el procés de la piscina. Per 
contestar-li a l’al.lusió que li ha fet. 
 
També fa el prec de que la rotonda a l’entrada de Goles de l’Ebre quan es va 
fins l’altra rotonda d’accés al municipi, seria bo que se ho mirin perquè està 
amb molts de clots per unes arquetes, que són uns cent metres només. 
 
El Sr. Alcalde, passa la paraula al Sr. Salvador Bertomeu, i aquest diu que la 
setmana que ve hi ha previst fer un “batxeig” per tota la població. Tenen 
encarregades 60 tones d’asfalt. 
 
El Sr. Alcalde diu que amb el cas de l’entrada, hi ha dos temes diferents, un 
que és el que ha comentat el Sr. Bertomeu, que és de xoc, que no és només a 
l’entrada sinó que a una sèrie de carrers del poble. 
A banda hi ha l’altre tema que s’ha iniciat l’expedient d’enderrocament de 
l’antiga fàbrica de Mobles Delta i a banda s’ha encarregat l’estudi de 
reordenació de tota l’entrada de Deltebre per l’Av. Goles de l’Ebre. 
 
Intervé el Sr. Gervasi Aspa d’ERC, el qual felicita de que tiri endavant 
l’enderrocament de Mobles Delta. 
Una altra cosa és que de que es posi algun tipus de protecció al monument de 
ferro que hi ha a la rotonda de l’Av. Esportiva amb Goles de l’Ebre, ja que troba 
que no és un lloc idoni per col.locar un monument, ja que pot haver-hi algun 
accident.  
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El Sr. Alcalde, diu que respecte a Mobles Delta li accepta les felicitacions, i 
comunica que s’ha fet tot el procediment administratiu, i com que els propietaris 
estan molt molestos, s’acabarà al Jutjat, però el que no es pot permetre és que 
estigui aquell edifici en ruïnes perpètuament. 
 
Pel que fa a la figura amb el codi BIDI, que és l’enllaç amb l’enfocament turístic 
que hi ha de tenir el nostre municipi i és lo que hi ha a la rotonda. Havia una 
millora que era posar un acabat i el va acceptar l’ajuntament amb aquesta 
figura. Potser té raó i s’estudiarà per poder-ho solucionar, però ha quedat bé. 
 
Intervé ara el Sr. José Emilio Bertomeu de Compromís d’Esquerres, i diu que 
durant aquesta setmana santa, es va prendre la determinació per part del 
govern municipal d’obrir la caseta d’informació de turisme de Catxina i van 
haver queixes de gent que es va aturar i s’ha vist tancat la que està a l’entrada 
del nucli de La Cava i on està la I d’informació, i s’havia d’haver tret la lletra I 
per  a que la gent no parés. 
 
El Sr. Alcalde diu que té raó, que s’hauria d’haver tapat lo cartell d’informació, 
però entenent que a 150 metres està l’oficina del Parc Natural i a 500 metres 
està l’Ebre Terra i per tant no cal tenir dins al nucli de La Cava tres oficines de 
turisme i volem donar més prioritat a l’oficina de Catxina que és una de les 
zones que sempre queden més aïllades i també se li vol donar protagonisme al 
nucli de Jesús i Maria, i també amb la mateixa línia amb el Consell de Riumar 
on es posarà l’oficina a partir de juliol a Riumar. 
 
El Sr. Alcalde indica que en breu se signarà un conveni amb el Parc Natural per 
obrir una oficina d’informació, ja que amb l’Ebre Terra no ha estat possible. 
 
Finalment s’informa també que el proper ple serà el dia 10 de maig.  
 
 

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 


