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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 8/2016 
DATA:  7 DE JUNY DE  2016 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:58 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Salvador 
Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Francisco Castro 
Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. José 
Emilio Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sr. Angel Casanova Ventura, 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 LES SEGÜENTS ACTES: 
 

- EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2016 DE DATA 07/05/2016. 
- ORDINÀRIA NÚM. 6/2016 DE DATA 10/05/2016. 

 

El Sr. Alcalde pregunta si algú dels grups polítics tenen alguna objecció a fer a 
les actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat. 
 

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

HISENDA 
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2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE 
RECAPTACIÓ EXERCICI 2015 
 
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 31 de maig 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: 
 
MEMÒRIA: 
 
En data 7 de gener de 2013, per acord de Ple Municipal en sessió del dia 05 de 
desembre de 2012, es formalitzà el conveni regulador de la Delegació de 
Facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de 
l’Ajuntament de Deltebre a favor de la Diputació de Tarragona. 
 
Atès que s’ha de procedir a aprovar el compte de recaptació de l’exercici 2015. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
 
1r. Aprovar  el compte de recaptació exercici 2015, delegat a BASE, amb les 
següents dades: 
 
 

 
 

 

CONCEPTE IMPORT CARREC BAIXES CARREC LIQUID INGRES 

AJUNTAMENT

% INTERESSOS 

DEMORA A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

RECARREC A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

PREMI BASE INTERESSOS 

DEVENGATS

COSTES GESTIO 

MULTES

INGRES EFECTIU 

AJUNTAMENT

PADRONS -VOLUNTARIA 

NO LIQUIDABLE

7.228.928,06 150.003,50 7.078.924,56 5.491.643,57 77,58 1.239,15 0,00 164.749,31 0,00 0,00 5.328.133,41

VOLUNTARIA LIQUIDABLE 1.566.977,41 83.097,48 1.483.879,93 850.227,03 57,30 0,00 0,00 29.011,80 0,00 0,00 821.215,23

EXECUTIVA 6.603.262,10 534.739,59 6.068.522,51 944.982,00 15,57 100.986,82 0,00 0,00 4.295,13 862,77 1.040.810,92

DESPESES PERSONAL 85.969,39

DESPESES CESSIO LOCAL 8.400,00

TAXES REVISIO CADASTRE -54.544,82

TOTAL 15.399.167,57 767.840,57 14.631.327,00 7.286.852,60 49,80 102.225,97 0,00 193.761,11 4.295,13 862,77 7.229.984,13

BASE

COMPTES DE RECAPTACIO ANUALS

ANY 2015 I ANTERIORS

(AMB BAIXES)
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2n. Aprovar el compte de recaptació exercici 2015 no delegat a BASE amb les 
següents dades: 
 
 

  
 

 

 
3r. Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a BASE- Gestió d’ingressos. 
 
La Corporació, no obstant això acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 2 de maig 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 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 (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-

CONCEPTE IMPORT CARREC BAIXES CARREC LIQUID INGRES 

AJUNTAMENT

% INTERESSOS 

DEMORA A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

RECARREC A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

INGRES EFECTIU 

AJUNTAMENT

TOTAL 

PENDENT 

CARRECS

LIQUIDACIONS 

VOLUNTARIA

2.582,50 100,00 2.482,50 1.762,50 71,00 0,44 0,00 1.762,94 720,00

TOTAL 2.582,50 100,00 2.482,50 1.762,50 71,00 0,44 0,00 1.762,94 720,00

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

COMPTE ANUAL DE RECAPTACIO

ANY 2015
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SD-CP), Angel Casanova Ventura (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),  per tant 
resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i 
per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA 
LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2015 
 
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 31 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda 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: 
 
Vist l’informe emès per la interventora interventora acctal. que diu el següent: 
  
“ANTECEDENTS 
 
1. En data 29 de febrer de 2016 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 
2015. 
 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: +/- 
3.072.021,97euros. 
D’aquest import caldrà deduir imports préstecs subjectes a Plans 
d’Ajust ja que aquest import no s’ha deduït com excés de 
finançament (3.101.912,92 Euros) a 31.12.2015. 
 

b) Estabilitat: +/- ....1.923.477,53 euros 
 

c) Rati de deute viu: 71,93 % 
 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost:  0  euros 

 
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques en data 27 de gener de 2016 té un valor de 17,55 
dies. 
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4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2016 és de 730.380,58 
euros, amb l’estat d’execució 1r trimestre 2016. 
 
5. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de 
la liquidació de l'exercici 2015 són de 573.054,57euros. 
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos 
que s’obtinguin per damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir 
el nivell de deute. 
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, 
aquest s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que 
no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions 
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures 
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament 
previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament 
en la liquidació de l'exercici 2016 podran destinar, en primer lloc el superàvit a 
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, 
a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la 
previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2016, si encara queda import 
a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  
 
4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén 
per inversió financerament disponible. 
 
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals 
en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener 
de 2016 de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses 
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a 
sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits 
incorporables. 
Deltebre, 6 de maig de 2016. M.Lorena Navarro Vicente”  

Per tot això, proposo al Ple l'adopció dels següents acords: 
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1r.- La recaptació de l’exercici 2015 no ha superat les previsions inicials 
d’ingressos no finalistes del pressupost.  

 

Previsions 
inicials Recaptació 

Capítols 1 a 9 12.954.258,00 10.981.463,53 

CCEE 1.600.000,00 3198,86 

QQUU 0,00 18212,96 

subvencions corrents 2.837.263,00 2485016,07 

subvencions de capital 668.195,00 63199,65 

venda d'inversions reals     

formalització de préstecs 0,00 1792277,22 

Previsions inicials no finalistes 7.848.800,00 6.619.558,77 

  

Reducció d'endeutament 0,00 

 
2n-. Determinació de la subjecció a l’article 32 LOEPSF. 
 

RTDG 2015 -29.891,15 

Capacitat de finançament 1.923.477,53 

Deute viu a llarg termini 6.362.426,79 

 

L’Ajuntament no està subjecte a l’article 32 LOEPSF. 

Per la qual cosa no hi ha superàvit a distribuir abans del 31 de desembre de 
2016 per a destinar a reduir l’endeutament nét o a inversions finançament 
sostenibles.   

3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
 
La corporació no obstant, acordarà el que estimi adient. 
  
Deltebre, 25 de maig 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 la proposta. 
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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 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 absoluta amb nou 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) i Tomàs Castells Fresquet (PPC) i vuit 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), Angel 
Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles 
Aliau Bonet (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), per 
tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a 
terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE CONCERTAR UNA 

OPERACIÓ DE TRESORERIA PER IMPORT DE 2.000.000 D’EUROS 

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

 

“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda 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: 
 
MEMÒRIA: 
 
Aquest Ajuntament ha emprat en diverses ocasions la fórmula de l'Operació de 
Tresoreria per tal de cobrir el seu desfàs de finançament produït per la manca 
de concordança temporal entre els ingressos i les despeses, com sigui que 
actualment existeixen drets reconeguts de l’exercici corrent pendents de 
cobrament per un import de SIS MILIONS TRENTA-NOU MIL CENT 
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CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (6.039.156,95.-€), 
i obligacions reconegudes pendents de pagament pendents per un import 
aproximat de TRES-CENTS QUARANTA-UN MIL VUIT-CENTS CATORZE 
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (341.814,45.-€) que la Tresoreria 
Municipal necessita la liquidesa suficient per atendre el seu pagament i 
continuar respectant els terminis establerts per la Llei de Morositat per complir 
amb el període mig de pagament a proveïdors; con sigui que els recursos 
municipals es faran efectius de forma paulatina al llarg de l’exercici, es fa 
necessària la CONCERTACIÓ d’una Operació de Tresoreria per cobrir 
temporalment aquest desfàs. 
 
Atès que les úniques entitats que han procedit a l’estudi d’aquesta operació han 

sigut Banc Santander, Bankia i Caixabank. 
 
Atès que l’Ajuntament ja té formalitzada una operació de tresoreria per import 
de 300.000.-€ amb Banc Santander amb venciment 8 de febrer de 2017 i de 
2.000.000 d’euros amb Bankia, SA amb venciment 23 de juny de 2016 (que es 
cancel·larà una vegada s’hagi formalitzat la nova operació). 

 
La capacitat de la Corporació per fer front a les obligacions de les operacions 
de tresoreria està justificada amb els ingressos per participació en els Tributs 
de l’Estat i subvencions; durant la vigència de les operacions es podran 
realitzar pels comptes de crèdit  el pagament d’assegurances socials, nòmines, 
domiciliació de les bestretes de BASE i pagament a proveïdors, preferentment 
a través de banca electrònica. 
 
D'acord amb l' article 51 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l'art.5 de l'Ordre ECF/138/2007 del Departament d’Economia i 
Finances de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera de 
les Corporacions Locals, cal trametre la comunicació de la formalització de 
l’operació a la Direcció General de Política Financera d'aquesta Comunitat 
Autònoma i d’acord i dintre dels límits establerts pel principi de prudència 
financera aplicable a les operacions d’endeutament de les entitats locals tal 
com preveu el Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre de Mesures de 
Sostenibilitat Financera de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals i altres 
de caràcter econòmic i el RDL 2/2004, de 5 de març article 48 vist diu que 
“Totes les operacions financeres que subscriuran les Entitats locals estan 
subjectes al principi de Prudència Financera”.  

 
Atès que la competència per a l’aprovació de la concertació de l’operació de 
tresoreria correspon al ple municipal de conformitat amb l’establert a l’article 
22.2.m) de la LRBRL “La concertació de les operacions de crèdit la quantia 
acumulada de les quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent 
dels recursos ordinaris del pressupost – llevat les de tresoreria, que li 
correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment 
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superi el 15 per 100 dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior- tot 
això de conformitat amb el que disposa LRHL”, competència que no va ser 
delegada a la Junta de Govern Local com s’havia vingut fent en els mandats 
anteriors per acord de ple municipal de data 29 de juny de 2015. 
 
 
Vist que s’han presentat les següents ofertes amb aquestes condicions: 
 

ENTITAT IMPORT INTERÉS C.OBER. 

COM.NO 
DISPONIBLIT
A 

Banc 1.000.000 Fixe  0,00% 0,00% 
Santander  0,24%   

Bankia, SA 2.000.000 Fixe  0,00% 0,10% 
  0,25%   
     

Caixabank     1.500.000 
Euribor  
3 mesos + 0,53%   0,00% 0,10% 

     
 

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació l’adopció 

dels següents ACORDS: 
 
1r.- Que es procedeixi a la concertació de l’operació de tresoreria (prèvia 

cancel·lació de l’actualment existents amb Bankia, SA per import de 2.000.000 

d’euros) mitjançant dues pòlisses de crèdit, de les que s'adjunten minutes com 

annex 1, amb Banc Santander i Bankia, SA amb les següents característiques: 
 
BANC SANTANDER 
      Import: UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000.-Euros).   
Tipus d’interès: Fixe del 0,24%.  
Venciment: 12 mesos 
Modalitat: Pòlissa de crèdit   
Termini: L’inici serà el de la data de signatura. 

Comissió d'Obertura: 0,00%  

Comissió disponibilitat: 0,00 %   
Periodicitat liquidacions: trimestral  
 
BANKIA 

  
Import: UN MILIÓ D’EUROS (1.000.000.-Euros).   
Tipus d’interès: Fixe del 0,25%.  
Venciment: 12 mesos 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

10 
 

Modalitat: Crèdit . 
Termini: L’inici serà el de la data de signatura. 

Comissió d'Obertura: 0,00%  

Comissió no disponibilitat: 0,10 % anual   
Periodicitat liquidacions: trimestral  

 

2n.- Comunicar el present acord a les entitats financeres que han presentat 

oferta per a l’esmentada operació de tresoreria. 
 
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 

d’hisenda per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
4t.- Comunicar les operacions a la Conselleria d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, en virtut de les competències que per Decret 

328/1980, d’11 de desembre, assumeix la Generalitat de Catalunya, d’acord 

amb allò que estableix l’art.53 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 

pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 

5è.- Que es formalitzin els contractes dels comptes de crèdit, i tota la 

documentació que sigui necessària. 

 

6è.- Facultar a l’alcalde per formalitzar l’operació de tresoreria, amb les entitats 

esmentades. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre,  31 de maig 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 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. 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), 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)  de 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 EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 4/2016 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE 
VINCULACIÓ JURÍDICA 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 31 de maig 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 30 d’abril 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 4/2016 que s’adjunta desglossat per partides es pot 
observar que són transferències de crèdit que no incrementen el pressupost. 
Atès que les transferències proposades afecten a despeses per inversió, 
transferències corrents i despeses corrents. 
 
Atès que les partides que es proposa minorar no ha estat incrementades 
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 
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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. 4/2016 que 
s’adjunta per un import global de 75.284,78.-€ amb el següent desglossament: 
 
 Transferències de crèdit   75.284,78.-€ 
 Finançament 
 Transferències de crèdit a la baixa           75.284,78.-€ 

RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

21200.16300 
Conservació magatzem 
brigada 1.000,00.-€  

22699.43200 Enfocament turístic 23.000,00.-€  

22400.92000 Assegurances 10.000,00.-€  

22699.33800 Festes Majors 1.000,00.-€  

22706.15100 Estudis i treballs urbanisme 4.000,00.-€  

46300.16100 Aportació mancomunitat 6.080,00.-€  

46600.23100 Aportació atenció primaria 687,15.-€  

46601.23100 Aportació ajuts a domicili 11.139,23.-€  

46602.23100 
Aportació s.informàtica 
atenció a dones 249,24.-€  

48100.32600 Premis i beques educació 20,00.-€  

48100.33400 
Premis i beques foment 
cultural 2.000,00.-€  

48100.34100 
Premis i beques promoció 
esportiva 7.500,00.-€  

62300.15320 Maq., instal. I utillatge 6.000,00.-€  

62600.92000 
Equips processos 
informàtics 2.000,00.-€  

62900.13201 Adq. Medició sorolls públics 609,16.-€  

10000.91200 
Retribucions organs de 
govern  10.000,00.-€ 

16000.91200 
Seg. Social organs de 
govern  4.784,78.-€ 

22609.34100 Promoció esportiva  7.340,00.-€ 

22609.34101 Trilimit  160,00.-€ 

48000.33801 Conveni Tarorata  1.000,00.-€ 

48000.43200 
Accions revalorització 
econòmica  35.000,00.-€ 

62400.13200 Vehicles policia  17.000,00.-€ 

   75.284,78.-€ 75.284,78.-€ 
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2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 15 
dies hàbils, a partir del dia següent a 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 presents acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 26 de maig 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 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 en contra de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC i diu que 

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb nou 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) i Tomàs Castells Fresquet (PPC), sis vots d’abstenció 
de José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), de Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP),  
Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel 
Casanova Ventura (CE-SD-CP) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-
PA) i dos vots en contra de Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau 
Bonet (ERC-AM), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord. 
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Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a l’aprovació de l’Ordenança Fiscal núm. 29, reguladora del preu públic 
per a la venda i distribució de llibres 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. 
 
6È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 29, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA VENDA I 
DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES 
 
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: 
 
“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, alcalde d’aquest ajuntament, en ús de 
les facultats que la legislació vigent em concedeix, al ple de la corporació elevo 
la següent INFORMACIÓ: 

“APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29.- Preu Públic per la 
Venda i Distribució de Llibres. 
 
Article 1. Concepte. 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la venda i 
distribució de llibres, fullets i altres edicions literàries anàlogues, que es regirà 
per aquesta ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable. 
e) Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’adquisició per part dels 

contribuents de llibres i altres publicacions que siguin distribuïdes per 
l’Ajuntament. 
 

f) L’obligació de contribuir neix en el moment d’adquisició de llibres o altres 
edicions literàries per part dels subjectes passius del preu públic.  

 
Article 3. Quantia. 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi per 
la Junta de Govern Local, en funció del cost dels llibres o publicacions que 
s’hagin de posar a disposició dels contribuents. Les tarifes aprovades es 
publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Article 4. Normes de gestió. 
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D'acord amb el que es preveu en l'article 45 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, les quanties exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran en 
règim d’autoliquidació, en el moment de l’adquisició per l’interessat del llibre o 
qualsevol altra publicació.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia següent al de la 
publicació del seu text íntegre en el BOP. 
 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 7 de juny de 2016, i definitivament 30 dies hàbils desprès 
de la seva publicació. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE” 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora del Preu Públic per 
la venda i distribució de llibres. 
 
SEGON. 
Exposar al públic aquest acord per tal de que contra el mateix, en un termini de 
TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que 
s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre tràmit. En el cas que es 
presentin seran resoltes pel ple municipal. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 3 de juny 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. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

16 
 

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 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’aprovació de la modificació de les bases reguladores d’ajuts socials 
sobre determinats tributs locals per a l’any 2016 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. 
 

7È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS 
SOBRE DETERMINATS TRIBUTS LOCALS 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: 
 
“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, alcalde-president d’aquest ajuntament, 
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la 
corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES D’AJUTS 
SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS LOCALS PER A L’ANY 2016: 
 
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, les esmentades bases 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 
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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. 
 
Els canvis a introduir a les esmentades bases són els que tot seguit es detallen: 
 

a) S’afegeix una nova figura tributària a la base primera (Objecte): “6.- 
Preu públic per assistència a l’escola bressol” 

b) S’afegeix un nou supòsit tributari (6) a la bases segona (Convocatòria). 
c) S’afegeix una nova modalitat d’ajut a la base quarta (Modalitats dels 

Ajuts):    “6- Ajut per a la quota del preu públic per l’assistència a l’escola 
bressol “L’Hortet”. Ajut destinat a cobrir fins el 100% de la quota del preu 
públic, en funció de la renda i necessitats del beneficiària i la seva unitat 
familiar.”  

d) Es modifica el darrer paràgraf del punt 1 (valoració econòmica) de la 
base setena (Criteris de Concessió, Valoració i Repartiment dels Ajuts), 
amb el següent redactat:  “Els ingressos mensuals nets familiars màxims 
per sol·licitar l’ajuda l’any 2016, amb caràcter general, seran els que 
resulten de la valoració efectuada tenint com a barem l’IRSC i el punt 
precedent, d’acord amb la taula següent “Unitat familiar” (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).En el cas del preu públic 
de l’Escola Bressol el criteri econòmic dels ingressos no serà excloent 
per sol·licitar l’ajut de forma que tot aquell que sobrepassi el 100% dels 
ingressos mínims mensuals si li aplicarà 5 punts com interval addicional 
a la taula (Taula de puntuació per la valoració econòmica).” 

e) Es modifica el redactat de l’apartat 3 (repartiment dels ajuts) de la base 
setena (Criteris de Concessió, Valoració i Repartiment dels Ajuts), amb 
el següent redactat: “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/les reserva/es de la partida pressupostària habilitada a l’efecte de 
dotar la subvenció regulada en els presents bases.” 

f) S’afegeix a la base vuitena (Lloc de Presentació i documentació) el 
paràgraf (penúltim) següent: “Per a la modalitat 6a, ajut per al preu 
públic per assistència a l’escola bressol, a més caldrà aportar: Justificant 
d’inscripció a l’escola”  

  
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. 
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2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la 
modificació de les Bases aprovades 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 d’aquesta modificació prendrà caràcter de 
definitiu 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. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 2 de juny 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 setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP),  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 
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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. 
 
PERSONAL 

 

8È.-DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL D’ANUL.LAR LA DECLARACIÓ 
DE COMPATIBILITAT PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT PRIVADA A 
AQUELLS TREBALLADORS D’AQUEST AJUNTAMENT QUE NO TINGUIN 
REDUCCIÓ DE JORNADA 
 
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 31 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor de personal, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que es voluntat de la Corporació que els treballadors que estiguin a 
jornada complerta tinguin una dedicació exclusiva al seu lloc de treball, als 
efectes de que no es pugui autoritzar la compatibilitat quan el personal 
desenvolupi llocs de treball que tinguin reconegut un complement de dedicació 
o similar que específicament retribueixi la incompatibilitat. 
 
Atès que per tant no es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball de 
qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
 
Anul.lar la declaració de compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada a 
aquells treballadors que no gaudeixin de reducció de jornada i que estiguin a 
jornada complerta. 
 
SEGON. 
 
Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord als 
interessats.      
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 25 de maig de 2015. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà 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 Tomàs Castells Fresquet (PPC), 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), Angel 
Casanova Ventura (CE-SD-CP) i un vot en contra de Dayana Santiago Callau 
(CUP DELTEBRE-PA),  per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
GESTIÓ INTERNA 

 
Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a la resolució d’al.legacions presentades per l’empresa “Residencia 
Tercera Edat L’Onada, SL” i aprovació definitiva de modificació de la concessió 
per a l’equipament i la gestió de la llar d’infants de Deltebre 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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9È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS 
PRESENTADES PER L’EMPRESA “RESIDENCIA TERCERA EDAT 
L’ONADA, SL” I APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ PER A L’EQUIPAMENT I LA GESTIÓ DE LA LLAR DE 
INFANTS DE DELTEBRE. 
 
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: 
 
“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, alcalde d’aquest Ajuntament, en ús de 
les facultats que la legislació vigent em concedeix, al Ple la Corporació elevo la 
següent INFORMACIÓ: 
 
El Ple Municipal, en la seva sessió de data 10 de maig d’enguany, va aprovar 
inicialment la proposta de modificació del contracte de concessió administrativa 
per a l’explotació del servei d’equipament i gestió de l’Escola Bressol atorgada 
a l'empresa "Residència per a la Tercera Edat l’Onada, SL" mitjançant 
contracte signat en data 2 de desembre de 2009, i modificada mitjançant 
contracte signat en data 5 de desembre de 2012, consistent en una reducció de 
la superfície destinada a Llar d’Infants, per tal de destinar-la a la implementació 
de “l’escola de música”, en el qual es puguin impartir classes musicals i es 
pugui assajar per part dels alumnes de l’esmentada escola. 
 
Així mateix, el mateix Ple va acordar atorgar a l’empresa "Residència per a la 
Tercera Edat l’Onada, SL", en la seva qualitat de concessionària del servei 
d’equipament i gestió de l’Escola Bressol, un termini de DEU dies, per tal de 
que pogués presentar les al·legacions que considerés del seu interès en relació 
a la modificació proposada. 
 
En data 2 de juny d’enguany, l’empresa "Residència per a la Tercera Edat 
l’Onada, SL" ha presentat escrit d’al·legacions, en el qual posa de manifest la 
seva disconformitat parcial amb la proposta de modificació de la concessió 
proposada i, a la vegada, presenta una contraproposta de modificació de 
l’esmentada concessió i, també del contracte que ha de regir l’esmentada 
modificació. 
 
D’acord amb els informes emesos, les modificacions en la proposta de 
contracte de modificació de la concessió que proposa l’empresa "Residència 
per a la Tercera Edat l’Onada, SL" no són substancials, motiu pel qual són 
plenament acceptables per part de l’Ajuntament i, a més, no suposen cap 
desequilibri econòmic de la concessió.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACODS: 
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PRIMER. 
Acceptar les al·legacions presentades per l’empresa "Residència per a la 
Tercera Edat l’Onada, SL", contra l’acord adoptat pel Ple Municipal en la seva 
sessió de data 10 de maig d’enguany, pel qual s’aprovava inicialment la 
proposta de modificació de la concessió administrativa per a l’explotació del 
servei d’equipament i gestió de l’Escola Bressol a Deltebre a l'empresa 
"Residència per a la Tercera Edat l’Onada, SL", la qual es va formalitzar 
mitjançant la signatura del corresponent contracte de concessió, portada a 
terme en data 2 de desembre de 2009, i modificada mitjançant contracte signat 
en data 5 de desembre de 2012. 
 
SEGON. 
Aprovar definitivament la modificació de la concessió administrativa per a 
l’explotació del servei d’equipament i gestió de l’Escola Bressol a Deltebre a 
l'empresa "Residència per a la Tercera Edat l’Onada, SL", així com la proposta 
de contracte que correspon a l’esmentada modificació, i que consta de sis 
clàusules. 
 
TERCER. 
Facultar a l’alcalde-president per a la signatura de l’esmentat Contracte de 
modificació. 
 
QUART. 
Notificar aquest acord a l’empresa "Residència per a la Tercera Edat l’Onada, 
SL", per a la seva constància, i requerir-la per tal de que, el dia que 
oportunament s’assenyali, comparegui en aquestes Dependències Municipals 
per a formalitzar l’atorgament del corresponent contracte de modificació de la 
concessió administrativa. 
 
La corporació, no obstant això, acordaré el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 2 de juny 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 en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà en contra de la proposta. 

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

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC i diu que 

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb catorze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) i Tomàs Castells Fresquet 
(PPC) i tres vots en contra de Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau 
Bonet (ERC-AM) i  Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  per tant 
resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i 
per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE NOMENAR EL 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE AL CONSORCI 
D’INVERSIONS PÚBLIQUES. 
 
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 31 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Afers Interns 
i Institucionals, en us de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que en data 12 de març de 2009 els Ajuntaments de Reus, Amposta i 
Tortosa van constituir el CONSORCI D’INVERSIONS PÚBLIQUES, que és una 
entitat de caràcter local, naturalesa pública i base associativa, amb domicili a la 
Plaça del Mercadal, núm. 1 de Reus, l’objecte social del qual és: 
 

a) L’execució d’obres en general i obres d’urbanització, 
d’infraestructura, de construcció d’immobles, i d’equipaments tant 
públics com privats. 

b) La promoció, construcció, participació i gestió de centres i equipaments, 
educatius, culturals, esportius, socials, firals i congressuals. 

c) L’adquisició, tinença, administració, gestió, explotació i manteniment de 
béns immobles. 

d) L’adquisició i venda de sòl. 
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e) La promoció, construcció, rehabilitació, venda o arrendament 
d’habitatges, tant lliures com protegits. 

 
Atès que en data 21 de juliol de 2009 aquest ajuntament va sol.licitar 
formalment l’adhesió al Consorci d’Inversions Públiques.  
 
Atès que en data 28 de juliol de 2009 el Consell Plenari del Consorci 
d’Inversions Públiques, va acordar per unanimitat, l’acord d’admissió com a 
membre del Consorci de l’Ajuntament de Deltebre. 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 8 d’octubre de 2009 es va acordar 
associar l’Ajuntament de Deltebre al Consorci d’Inversions Públiques. 
 
Atès que es voluntat de tots ela ajuntaments procedir a la dissolució el mateix i 
atès que l’anterior representant d’aquest ajuntament, la Sra. Sònia Bertomeu 
Tomàs, ja no es regidora. 
 
Atès que per tant s’ha de nomenar una nova representant d’aquest ajuntament 
al Consorci d’Inversions Públiques per tal de que es puguin adoptar els acords 
de dissolució del mateix. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Nomenar a la regidora d’atenció a les persones, Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, com a representant d’aquest ajuntament al Consell Plenari del 
Consorci d’Inversions Públiques als efectes de que es procedeixi a la dissolució 
del mateix.  
 
2n.- Notificar el present acord al Consorci d’Inversions Públiques per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea d’atenció a les persones. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 26 de maig de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 
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Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC i diu que 

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb deu vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau 
Bonet (ERC-AM) , sis 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), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Tomàs 
Castells Fresquet (PPC) i un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP 
DELTEBRE-PA),per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
 

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD 
ADOPTAT PER LA JGL DE DATA 25 DE MAIG EN RELACIÓ A LA 
SOL.LICITUD AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, DE 
LA CESSIÓ A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE, DEL TRAM DE 
LA CTRA. T-340 DES DEL PK 18+790 FINS A L'EXTREM FINAL DE LA 
MATEIXA ENFRONT DEL RIU EBRE. 
 
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 31 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 

 

“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Afers Interns 
i Institucionals, en us de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària de 
data 25 de maig de 2016 la Junta de Govern Local, que transcrit literalment diu: 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

26 
 

“Proposta de l'alcalde-president,  per tal de sol.licitar al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, la cessió a favor de l'Ajuntament de Deltebre, del 
tram de la carretera T-340 des del PK 18+790 fins a l’extrem final de la 
mateixa enfront el riu Ebre.- Vista la proposta presentada per l’alcalde-
president, i atès que aquest ajuntament te interès en que se li faci la cessió del 
tram de la carretera T-340 des del PK 18+790 (rotonda de la Gaya) fins a 
l’extrem  final de la mateixa enfront el riu Ebre, per quant es tracta d’un sector 
on existeixen moltes activitats turístiques i es vol fer una integració de les 
mateixes per tal de poder, entre d’altres objectius, procedir a la instal.lació 
d’una línia de serveis públics que doni serveis a totes aquestes activitats, la 
Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
1r.- Sol.licitar  formalment al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, la cessió a favor d’aquest ajuntament del tram de la 
carretera T-340 des del PK 18+790 fins a l’extrem final de la mateixa enfront el 
riu Ebre. 
 
2n.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea de gestió territorial”. 
 
Atès que l’equip de govern municipal vol ratificar aquest acord pel ple 
municipal. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 25 de maig 
de 2016 en relació a la sol.licitud al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la cessió a favor d’aquest ajuntament del tram de la carretera T-340 des del PK 
18+790 fins a l’extrem final de la mateixa enfront el riu Ebre. 
 
2n.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea de gestió territorial per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 26 de maig de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà d’absteció a la proposta. 
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Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu 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 d’abstenció a la proposta. 

 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta quedant aprovada per majoria simple amb dos vots a favor de Gervasi 

Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i quinze vots 

d’abstenció de Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian 

Franch Arques (CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura 

Galiano (CDC), Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura 

(CDC), Robert Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), 

Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla 

Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Tomàs 

Castells Fresquet (PPC) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA)  per 

tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a 

terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE PORTS DE LA GENERALITAT  I L'AJUNTAMENT 
DE DELTEBRE PER A LA REDACCIÓ DEL PLA ESPECIAL QUE 
DESENVOLUPARÀ EL SISTEMA GENERAL PORTUARI DEL MUNICIPI DE 
DELTEBRE 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 31 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor de personal, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
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Atès que l’Ajuntament de Deltebre té la voluntat de formalitzar un conveni de 
col.laboració amb Ports de la Generalitat que té per objecte determinar les 
actuacions que hauran de portar a terme Ports de la Generalitat i l'Ajuntament 
de Deltebre respectivament, per a la formulació del pla especial que 
desenvoluparà el sistema general portuari del municipi, en compliment del que 
disposa l'article 37.1 de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 
 
Atès que ambdues parts s’obliguen a desenvolupar les següents actuacions:  
 

1.- Ports de la Generalitat es farà càrrec de la redacció del pla especial d’acord 
amb els criteris generals que figuren en annex d’aquest conveni. 
 
2.- Ambdues parts, a través dels seus representants o persones designades a 
l’efecte, establiran les determinacions complementàries que haurà d’incloure el 
pla especial, relatives a l’accessibilitat, edificabilitat, volumetria, i usos que 
garanteixin el funcionament eficaç de la zona de servei portuària, el seu 
desenvolupament futur, la seva connexió amb la xarxa de transports terrestres i 
la cobertura adequada de la demanda de serveis portuaris. 
 
3.- Correspon als representants de Ports de la Generalitat o persones 
designades a l’efecte, proposar les determinacions relatives a l’establiment 
d’usos actuals i de futur i per tant a la proposta de zonificació de la zona de 
servei i a l’assignació a cadascuna de les àrees dels usos portuaris més 
concordants amb l’organització de l’explotació portuària, definint les zones d’ús 
portuari comercial, les d’ús portuari pesquer i les d’ús portuari esportiu, així com 
la proposta d’usos complementaris o d’equipaments lúdics, culturals o de lleure 
vinculats amb l’activitat portuària. 
 
4.- Correspon als representants del municipi o persones designades a l’efecte, 
proposar les determinacions relatives als accessos, volums o tipologia de les 
edificacions, connexió amb la xarxa viària del municipi, d’acord amb les 
exigències de la planificació urbanística del municipi i dels usos portuaris 
necessaris. 
 
5.- L'Ajuntament de Deltebre es farà càrrec de portar a terme les actuacions 
necessàries per tal d’adequar, si escau, els instruments de planejament general 
del municipi a les necessitats derivades del pla especial. 
 

Atès que Ports de la Generalitat es farà càrrec íntegrament de les despeses 
derivades del pla especial específic a què es refereix aquest conveni. 
 
Atès que l'Ajuntament de Deltebre reintegrarà a Ports de la Generalitat el 50 
per cent de les despeses que esmenta el número anterior, fins a un màxim de 
9.000 € (sense IVA).  
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Atès que aquesta aportació de l’ajuntament de Deltebre tindrà lloc, prèvia 
acreditació del seu import, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’aprovació definitiva del Pla Especial i podrà realitzar-se mitjançant 
compensació amb els serveis prestats relacionats i/o els deutes de qualsevol 
naturalesa, àdhuc tributària, que Ports de la Generalitat tingui amb l’Ajuntament 
de Deltebre. 
 

Per tot l’esmentat anteriorment i vistos els informes que consten a l’expedient, 
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 Ports de la Generalitat, que té un total de cinc clàusules i un annex 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar el present acord a Ports de la Generalitat per als efectes que 
correspongui. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees 
d’hisenda i relacions institucionals per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  27 de maig 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 el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC i diu que 

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
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DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 
ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 

13È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
PATROCINI  PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE – EXERCICI 
2016- AIXÍ COM DE LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA 

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 3 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Anna Gimenez i Uribe, com a Tinent d’Alcalde de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i 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: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2016 una 
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-
lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 
“Incentius Dinamització Econòmica i per a la Millora de la Imatge del Poble”.  

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 
reguladores i convocatòries de referència. 

3.- La interventora acctal. municipal ha emès informe sobre la consignació 
pressupostària per aprovar les bases, el qual ha de ser incorporat a l’expedient. 

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

Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 
favorables escaients, 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 per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre i  
la seva corresponent convocatòria. 
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2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les Bases i 
convocatòria aprovades 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.- 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 Econòmica i Enfocament Turístic subàrea 
d’enfocament turístic. 

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

Deltebre, 28 d’abril de 2016. Sgt. Anna Gimenez i 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 en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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 a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC i diu que 

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb catorze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
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SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) i Tomàs Castells Fresquet 
(PPC), dos vots d’abstenció de Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles 
Aliau Bonet (ERC-AM)  i un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP 
DELTEBRE-PA), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord. 
 

PART DE CONTROL 
 
14È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 518/2016 A LA NÚM. 640/2016 
 

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. 518/2016 a la núm. 640/2016 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. 

 
15È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula a la Sra. Anna Gimenez Uribe, Tinent d’Alcalde 
de Dinamització Econòmica, Enfocament Turístic i Cultural per tal de que 
informe sobre les festes tradicionals de l’arròs. 
 
16È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde comunica que hi ha una 

proposta urgent relativa al procediment de regularització cadastral i per tant es 

procedeix a votar la urgència de la proposta, la qual queda aprovada per 

unanimitat. 

 
A).- MOCIÓ REFERENT AL PROCEDIMENT DE REGULARITZACIÓ 
CADASTRAL 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 

“Els que subscriuen, grups municipals de CDC, CE-SD-CP, ERC-AM i PPC de 
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els 
concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries 
orientades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat 
econòmica, modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint  la 
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disposició addicional tercera. Procediment de regularització cadastral 
2013-2016 i la Disposició addicional quarta. Valoració de les 
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions 
agrícoles, ramaderes o forestals localitzades en sòl rústic. 
 
La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització 
que es perllongarà fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves 
construccions i les alteracions sobre construccions existents no incorporades al 
cadastre.  
 
Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els 
titulars de construccions regularitzades rebran una notificació individual amb la 
proposta de resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble 
en concepte de despeses de gestió i veuran incrementat el valor cadastral amb 
incidència a l’Impost sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre 
anys. 
 
La Direcció General del Cadastre també recull l’assignació de valor cadastral, 
a partir de la resolució d’inici del procediment de regularització, per aquelles 
construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, 
ramaderes o forestals sense valor assignat per no haver-se efectuat un 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general amb posterioritat a l’1 
de gener del 2006. La disposició addicional quarta indica que, mentre no 
s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor 
cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors vigent al municipi. 
Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest 
procediment de regularització cadastral hem detectat valoracions excessives de 
les construccions rústiques, basades en una ponència de valors instrumental 
generada automàticament per cada municipi. 
Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de 
valor cadastral a les construccions indispensables per al desenvolupament 
d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, suposarà en alguns casos una 
valoració molt per sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment 
patrimonial no ajustat a la realitat, amb afectació sobre diversos actes 
econòmics. 
 
Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i 
ampliacions no incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació.  
Atès que els Ajuntaments afectats restaran obligats a practicar les liquidacions 
de l’IBI derivades del procediment de regularització cadastral amb efecte 
retroactiu de quatre anys i no poden aplicar d’ofici un fraccionament del deute 
tributari. 
 
Per tots aquests motius, al ple de la Corporació PROPOSEM que s’adoptin els 
següents  
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ACORDS: 
 
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a què elabori una ponència 
específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, 
ja que la disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 
1/2004, introduïda per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre 
no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor 
cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors urbans vigent al 
municipi. 
 
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a què apliqui uns coeficients 
reductors per a corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions 
agrícoles resultant del procediment d’assignació de valor cadastral mentre no 
s’aprovi una ponència específica per als usos agrícoles. 
 
Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació 
per als casos d’errada material en el procediment de regularització, reclamant 
la devolució de la taxa, i facilitant la tramesa conjunta d’aquestes al·legacions a 
la corresponent Gerència Territorial del Cadastre. 
 
Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat per a sol·licitar 
als Ajuntaments afectats per aquests casos el fraccionament del deute tributari 
resultant del procediment de regularització cadastral amb l’objectiu de distribuir 
en diversos exercicis l’impacte econòmic de la mesura. A la vegada, instar els 
ajuntaments afectats a comprometre's a regular els aspectes necessaris per a 
facilitar la concessió d’aquests ajornaments. 
 
Cinquè. Demanar assessorament per tal que els ajuntaments puguin 
implementar les mesures fiscals al seu abast per a redistribuir la càrrega 
tributària sense incrementar la pressió fiscal global vinculada a l’Impost Sobre 
Béns Immobles. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació 
de Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats 
agraris amb representació. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 6 de juny de 2016. Sgt. CDC, CE-SD-CP, ERC-AM i                       
PPC” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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 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. 
 

 
17È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
 

L’alcalde dóna la paraula al Sr. Gervasi Aspa d’ERC i pregunta de com es té el 
tema del conveni amb la Comunitat de Regants de les hortes de Jesús i Maria. 
També diu que creu que s’hauria de posar-se en contacte amb COPATE 
perquè la setmana passada van haver uns veïns de Riumar que es van queixar 
ja dels mosquits. 
 
Contesta el Sr. Alcalde que amb el tema de la Comunitat de Regants del 
Canalet, ells volien fer la delegació a BASE, és la primera Ctat. de Regants que 
ho farà, a banda que moltes d’altres que ho faran, es va aprovar el dia 20 el 
conveni per part de BASE i ara estan fent el padró. L’ajuntament té una partida 
de 30.000 euros, ja que estem fent la neteja, ja se porten gastat quasi 22.000 
euros, però el que s’ha d’entendre és que, tot i que l’ajuntament ha posat una 
partida, perquè ja es va aprovar així al pressupost, amb el PP i ERC, perquè 
havia compromís. 
El tram final és arribar a un equilibri de fer un conveni i fer un concurs, però 
s’ha de fer en base a lo que ens aportin ells, perquè si al final els desaigües 
s’han de netejar per part de l’ajuntament perquè passen els pluvials i ells també 
perquè també formen part de les terres i ells també cobren, els han de dir la 
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part de l’import de l’ingrès que afecta no al reg sinó que als desaigües, 
d’aquesta part l’ajuntament farà un concurs, però mentrestant ens gastem 
30.000 euros que és lo que tenim al pressupost i ells quan tinguin clar el padró i 
al dia, i l’assessoria que els ho porta, tant prompte ho tinguen, llavors es farà el 
conveni.  
La intenció era signar abans de la Junta General, que va ser el diumenge 
passat, però de moment no tenen fet el padró. 
El primer pas està fet que era que l’Ajuntament tingués una partida, que ja 
s’està gastant, i el segon pas és que no ha de ser l’ajuntament que ho pague 
tot perquè  hi ha uns, a través d’una entitat que ho cobren per a fer una gestió, 
en una derrama, per tant, en aquesta suma, quan es tingui clar, es farà un 
concurs i que alguna empresa del poble faci la neteja. 
 
Pel que fa al tema del mosquit, no entén el perquè d’aquests retards per part 
del COPATE, que diuen que no s’havien fet els pagaments del 2015 de la 
Generalitat, perquè el departament de Salut no havia fet l’atribució de fons, pel 
tema de la mosca negra i ara ja no ho pagava, i llavor va intervindre el 
Departament de Territori que és qui ho coordina i qui paga. Quan es va fer la 
reunió estava el president del COPATE que és d’Esquerra i per tant li ho pot 
explicar. També el COPATE deia que en la confiança que hi ha, el primer 
permís que es va demanar al Parc Natural en poques hores es va tindre. Per 
tant no és un problema de permisos sinó que de gestió. S’han començat els 
tractaments massa tard, però si s’hagués demanat ajut abans pot ser s’hagués 
solucionat abans.  
 
Per finalitzar, el Sr. Alcalde anuncia també que el proper plenari serà la segona 
o tercera setmana de juliol.  
 

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 


