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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 9/2016 
DATA:  26 DE JULIOL DE 2016 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:35 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. Jordi 
Torres Fabra, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. Angel 
Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. 
Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats: Sr. José Emilio Bertomeu Rio 
 
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. 7/2016, DE 30 DE MAIG 

 

- ORDINÀRIA NÚM. 8/2016, DE 7 DE JUNY 

 

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, SI S'ESCAU, DEL 
COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 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 19 de juliol 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: 

 
ANTECEDENTS 
 
1. En data 10 de maig de 2016 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació 
administrativa del compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del 
compte general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu. 
 
2. En data 30 de maig de 2016 l’interventor va emetre informe favorable de 
l’interventor relatiu al compte general de la corporació corresponent a l’exercici 
de 2015, les principals conclusions del qual són les següents: 
 

1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els 
actius estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix 
presenta un estalvi de 2.067.111,84 euros. 
 
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri/desequilibri financer amb 
un romanent de tresoreria per a despeses generals de 3.072.021,97.-€. 
La gestió de la tresoreria presenta al final de l’exercici un total de fons 
líquids d’1.416.711,24 euros.  
 
3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat 
pressupostari ajustat d’1.521.354,73 euros, un grau d’execució del 
pressupost de despeses del 70,34% i d’ingressos del 78,87%. 
 
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la 
despesa i deute viu de l’ens local,  aquest presenta una capacitat de 
finançament d’1.923.477,53 euros, un compliment de la regla de la 
despesa de 1.417,55 euros, un rati de deute viu de 71,93 i un PMP del 
darrer trimestre de 2015 de 17,55 dies. 
 
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que 
s’han seguit les bases d’execució del pressupost, així com el que 
disposen els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals; regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 
45 i següents del simplificat. 

 
3. En data 27 de maig de 2016 la presidenta va convocar la Comissió Especial 
de Comptes. 
 
4. En data 31 de maig de 2016 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes 
i es va dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del 
compte general. 
 
5. En data 13 de juliol de 2016 el secretari va certificar que el Compte General 
es va exposar al públic durant el termini  de 10.06.2016 a 11.07.2016 i que 
durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o 
reclamacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tant, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2015, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria 
 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària en cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat 
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de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que cregui pertinent. 
 
Deltebre, 15 de juliol 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. 

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 la Sra. Iolanda Gil 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 dotze 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), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil 
Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP) i Angel Casanova 
Ventura (CE-SD-CP) i quatre vots d’abstenció de Gervasi Aspa Casanova 
(ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM), 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 DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
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D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 2A FASE, 
SECTORS A), B) I C). 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 19 de juliol 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 d’hisenda, en 
ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Antecedents: 
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 2 de febrer d’enguany, 

va aprovar inicialment (provisionalment) la imposició i l’ordenació de 
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres 
de Finalització de la urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 2a 
Fase, Sectors A), B) i C), l’establiment i l’exigència de les quals es 
legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels 
immobles de l’àrea beneficiada. 
 

2. Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP núm. 30 ,de 15 de febrer 
de 2016 i al BOE núm. 113, de 10 de maig de 2016, perquè, en el 
termini de trenta dies, les persones interessades hi poguessin presentar 
reclamacions.  

 
3. Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat, contra l’acord 

d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials, les 
següents al·legacions per part dels següents interessats: 

 
Manuel Llombart Valldeperez (1694), Celestino Serra Callau (1712), 
Egidio Rammella (1713 i 3875), José Maria Garcia Martínez (1793), 
Núria Casanovas Vidal (1821), Joan Salvador Zaragoza Bo (1946), 
Monné Castel, SL (2005, 2006, 2007 i 2421), Gabriele Rita Maria Bolz 
(2079), FOMENTO INMOBILIARIO DE CATALUÑA, SL (2155), Domke 
Jürgen Und Carmen (2195 i 3015), Oscar Tomas Bonet (2247), Olga 
Sala Fornós (2403), Klaus Gustav Mollenhauer (2419), José Tomàs 
Batlle (2420), Edmundo Eutimio Mauri Castells (2429), Maria Pilar 
Moralejo Almendral (2430), Francisco José Pacheco Serrano (2510 I 
2511), Maria Jesús Blasco Ruiz (2548), Pena Mulet (2646), Francisco 
Almorin Caravantes (2763) i Petra Foll (3876). 
 

4. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les reclamacions 
presentades, les quals han de ser estimades en tot o en part, o 
desestimades de forma motivada, en l’acord definitiu d’imposició i 
ordenació de les contribucions especials. 
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5. Per això, i a la vista dels informes que hi consten en l’expedient, 

corresponents a totes i cadascuna de les al·legacions presentades, 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
 
PRIMER. 
No tenir en consideració els escrits presentats per Monné Castel, SL i Olga 
Sala Fornós, per quant no es tracten d’al·legacions a l’expedient de 
Contribucions Especials.  
 
Malgrat això, donar trasllat dels mateixos, si s’escau, a les Àrees 
corresponents, per tal que els tinguin en consideració. 

 
SEGON. 
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per Manuel Llombart 
Valldeperez, Celestino Serra Callau, Egidio Rammella, Joan Salvador Zaragoza 
Bo, Gabriele Rita Maria Bolz, Oscar Tomàs Bonet, Núria Casanovas Vidal, 
Francisco Pacheco Serrano, Maria Jesús Blasco Ruiz, Francisco Almorin 
Caravantes i Petra Foll, d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i Jurídic 
que s’adjunta a la Proposta, i incloure les modificacions que en el seu cas 
s’escaiguin. 

 
TERCER. 
Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per José Maria Garcia 
Martínez, FOMENTO INMOBILIARIO DE CATALUÑA, SL, Domke Jürgen Und 
Carmen, Klaus Gustav Mollenhauer, José Tomàs Batlle, Edmundo Eutimio 
Mauri Castells, Maria Pilar Moralejo Almendral i Pena Mulet, pels motius que 
s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a la Proposta. 
 
QUART. 
Modificar les dades corresponents al finançament, aprovades inicialment pel 
Ple Municipal de data 2 de febrer d’enguany, d’acord amb les següents 
determinacions: 
- El cost previst de l’obra es fixa en UN MILIO CENT QUARANTA-CINC MIL 

TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.145.030,39 €), resultant 
de l’adjudicació definitiva de l’execució de les obres, acordada pel Ple 
Municipal, en aquesta mateixa sessió, el qual és totalment suportat per 
l’Ajuntament. 

- Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en SIS-CENTS 
NORANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (698.468,54 €), corresponents al 61 % 
del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, 
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de 
prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar 
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els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 

- S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 
lineals de façana de la finca (50 %) i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa (50 %). 
 

CINQUÈ. 
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions 
especials per les obres de Finalització de la urbanització de la Zona V del nucli 
de Riumar, 2a Fase, Sectors A), B) i C). 

 
SISÈ. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades, així 
com la liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions 
especials, per a la seva constància. 

 
SETÈ. 
El pagament de les liquidacions es farà efectiu en el termini establert a l’art. 
62.2 de la LGT des de la notificació de la liquidació emesa per BASE – Gestió 
d’ingressos, organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de 
Tarragona a qui s’ha conferit l’oportuna delegació. 
 
La recaptació d’aquestes contribucions especials es farà en dos terminis: 35 
per cent l’exercici 2016 i 65 per cent l’exercici 2017. 

 
VUITÈ. 
Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
de que, contra el mateix, s’hi pugui presentar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu. 

 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 14 de juliol 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. 

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. 
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Intervé la Sra. Iolanda Gil del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb tretze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), 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 d’abstenció 
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. 
 
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 REGULADORA DE LA 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A 
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS 
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 19 de juliol de 2016, 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 d’hisenda, 
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
corporació eleva la següent PROPOSTA: 
 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, Reguladora de la Taxa 
per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 
municipals. 
 
Es proposa modifica l’epígraf I (supòsits d’estacionament de vehicles de durada 
limitada ) de l’article 6 (Quota tributària), que restarà amb la següent redacció: 
 
“Article 6. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la 
tarifa continguda en l'apartat següent. 
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Epígraf I: supòsits d'estacionament de vehicles de durada 
limitada 

EUROS 

Fraccions 0,05 

Estacionament d’un vehicle per 20 minuts 0,00 

Estacionament d’un vehicle per 30 minuts 0,40 

Estacionament d’un vehicle per 60 minuts 0,75 

Estacionament d’un vehicle per 90 minuts 1,10 

Estacionament d’un vehicle per 120 minuts 1,50 

Anul·lació de sanció per manca de tiquet de pagament 2,00 

Per cada trimestre d’estacionament, amb un màxim de 4 
trimestres 

15,-- 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment a modificació de l’ordenança fiscal núm. 28, reguladora de 
la Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies 
públiques municipals. 
 
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. 
 
TERCER. 
Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 14 de juliol 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. 

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. 
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Intervé la Sra. Iolanda Gil 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), 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),  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 l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2016 
traspàs entre partides sense vinculació jurídica (crèdits extraordinaris) 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. 
 
5È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ  EXPEDIENT 
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2016 TRASPÀS ENTRE PARTIDES 
SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA (CRÈDITS EXTRAORDINARIS) 
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 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’estat d’execució del pressupost a data 21 de juliol de 2016 en el seu 
apartat de despeses es desprèn que hi ha partides de despeses nova sense 
consignació, altres a les quals no s’esgotarà la seva consignació. 
 
Atès que en l’expedient 5/2016 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 manteniment. 
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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. 5/2016 que 
s’adjunta per un import global de 40.000,00.-€ amb el següent desglossament: 
 
 Transferències de crèdit (crèdit extraordinari)  40.000,00.-€ 
 
 Finançament 
 
 Transferències de crèdit a la baixa   40.000,00.-€ 
 
 

RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

16400.22700 Neteja i aseo cementiri (nova) 10.000,00.-€  

34200.22700 
Neteja i altres instal·lacions esportives 
(nova) 30.000,00.-€  

01101.31000 Interessos operacions tresoreria  12.500,00.-€ 

93400.31100 
Despeses formalització, modificació i 
cancel·lació  27.500,00.-€ 

  TOTAL 40.000,00.-€ 40.000,00.-€ 
 
 

 
 
2n.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 15 
dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els 
quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el 
Ple. Els expedients s’entendran definitivament aprovats si no es presentessin 
reclamacions, en cas contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. 
Els expedients romandran, a disposició dels interessats, a la Intervenció 
Municipal. 
 
3r.  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 22 de juliol de 2016. Sgt. Lluís Soler Panisello” 
 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà 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 la Sra. Iolanda Gil 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), i sis vots d’abstenció 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), 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. 

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DICTADA 
PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE TARRAGONA EN 
EL RECURS ORDINARI NÚM. 3/2013 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
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Interns i Institucionals de data 19 de juliol de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
En data 26 de setembre de 2012 el ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar 
per majoria absoluta la moció en defensa de Catalunya com a nou estat 
d’Europa. 
 
La Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona – Delegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya va interposar recurs contenciós administratiu contra 
l’esmentat acord del Ple de l’Ajuntament de Deltebre de data 26 de setembre 
de 2012, recurs que ha estat tramitat pel jutjat contenciós administratiu núm. 1 
de Tarragona, amb el núm. 3/2013 en primera instància es va dictar la 
sentència 109/2012, en data 21/04/2016, per la qual s’estima el recurs.  
 
La part dispositiva de la sentència esmentada estableix el següent: 

“Que debo estimar Y ESTIMO el presente recurso contencioso-
administrativo, declarando NULO DE PLENO DERECHO el acto impugnado. 
Se condena en costas a la Administración demandada, con el límite de 500 
euros, IVA incluido.” 

 
En data 25 de maig de 2016, notificada a aquesta part en data 1/06/2016, s’ha 
dictat la diligència d’ordenació corresponent per part del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Tarragona, declarant-se la fermesa de la sentencia, 
retornant l’expedient i demanant que s’acrediti l’execució de la mateixa. 
  
Per tot el que antecedeix, al ple de la Corporació proposo que s’adoptin els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Ordenar que s’executi en els mateixos termes la Sentència núm. 
109/2016, anteriorment esmentada, dictada en data 21/04/2016 pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona en el recurs contenciós 
administratiu núm. 3/2013 interposat per la Subdelegació del Govern de l’Estat 
a Tarragona – Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya contra l’acord del 
Ple de l’Ajuntament de Deltebre de data 26 de setembre de 2012, pel qual es 
va aprovar la moció en defensa de Catalunya com a nou estat d’Europa. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Tarragona i a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona – Delegació 
del Govern de l’Estat a Catalunya als efectes escaients. 
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Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de relacions institucionals per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
Deltebre, 12 de juliol de 2016 . Sgt. Kilian Franch Arques.” 

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

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. 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 proposta per imperatiu 

legal i sense renunciar al dret d’autodeterminació de Catalunya. 

Intervé la Sra. Iolanda Gil del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. proposta per imperatiu 

legal i sense renunciar al dret d’autodeterminació de Catalunya 

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 per imperatiu legal i 

sense renunciar al dret d’autodeterminació de Catalunya. 

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), 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 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. 

 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
BAIX EBRE I MONTSIÀ 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
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Interns i Institucionals de data 19 de juliol de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals 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: 
 
L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, 
en la seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els estatus que 
regeixen aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de data 23 de 
desembre de 2008 es va procedir a la modificació del document arran l’ampliació de 
l’àmbit territorial per incorporació de nous municipis i per tal d’atendre diversos 
requeriment del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. També 
l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012 va aprovar una 
modificació al text inicial per adaptació a la realitat actual de funcionament. 
 
En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les 
disposicions  d’obligat compliment, durant tot el període de programació, a l’article 32 
b) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 
de desembre de 2013, on diu que els GAL han d’estar formats per representants 
dels interessos socioeconòmics locals públics i privats, en els quals, ni les autoritats 
públiques, definides de conformitat amb les normes nacionals, ni cap altre grup 
d’interès concret representi més del 49% dels drets de vot en la presa de decisions.  
 
Aquesta Directiva es tradueix en la necessitat d’adaptar la composició de la Junta 
general i de l’Assemblea en el sentit que el nombre de membres consorciats de caire 
privat ha de ser superior als públics i la seva representativitat en la Junta Directiva ha 
de ser també superior. 
 
Per tot l’exposat, l’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià, en la sessió de data 17 de juny de 2016, ha acordat inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci. 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre és membre del Consorci, d’acord amb el que 
disposa l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, cal ratificar la 
modificació aprovada 
 
Per tot l’exposat, al ple de la Corporació PROPOSO s’adoptin els següents 
ACORDS: 
 
Primer.-  Ratificar la modificació dels estatuts del Consorci per al desenvolupament 
del Baix Ebre i Montsià aprovada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en la 
sessió de data 17 de juny de 2016 i que preveu: 
 
Article 8 Assemblea General   
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Nou paràgraf: 
 
8.6 El sistema de vot al si de l’Assemblea General serà mitjançant el següent 
sistema de vot ponderat:  
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de 
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent 
relació percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats 
 
Article 9 Junta Executiva 
 
9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci  i la seva 
actuació se sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada per un 
nombre de 17 entitats membres de l’Assemblea General.  
a) 8 entitats locals, que seran : 

 els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià. 

 6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme mitjançant 
proposta de la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de 
l’Assemblea General, tenint en compte la representació i proporcionalitat 
política majoritària en el conjunt dels ens locals membres del Consorci 

 
b) 9 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho elevarà a 
acord de l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres: 

. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci 

. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, secundari, 
terciari, de serveis i social 

 
El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als designats, 
mitjançant el seu representant designat,  per a la seva acceptació expressa.  
De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà designar 
titular i suplent a efectes de convocatòria i assistència a les sessions. 
 
El sistema de vot al si de la Junta executiva serà mitjançant el següent sistema de 
vot ponderat:  
- si assisteixen tots els membres cada assistent té un vot 
- si l’assistència és parcial es computarà el percentatge d’assistents de cada grup de 
membres (públics i privats) sobre el total dels nomenats i s’aplicarà la següent 
relació percentual: 49 % als vots públics i 51 % als vots privats 
 
Segon.- Trametre aquest acord a la secretaria del Consorci per tal que procedeixi a 
la publicació reglamentària per a la seva efectivitat, la qual es delega de forma 
expressa. Si no es produeixen al·legacions l’aprovació inicial esdevindrà definitiva 
sense necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del nou text. 
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Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
relacions institucionals per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 12 de juliol de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. 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 la Sra. Iolanda Gil 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), 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 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. 
 
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE/SSA DE PAU 
TITULAR 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 absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 19 de juliol de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’alcalde d’Afers Interns i 
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Institucionals 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 mitjançant escrit del TSJC de data 13 d’abril de 2016, RE núm. 2439 
de data 22 d’abril, se´ns va comunicar que iniciéssim els tràmits corresponents 
per a proposar el nomenament del/la nou/va JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR 
d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 
de juny, dels jutges de pau, ja que va finalitzar el període de quatre anys de 
nomenament de l’actual jutgessa de pau titular d’aquest municipi, Sra. Rosa 
Maria Vandellós Lleixà. 
 
Atès la convocatòria pública efectuada per l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant 
anunci publicat al BOPT núm. 97 de data 23 de maig d’enguany, donant-se un 
termini de quinze dies hàbils per a que els interessats/des puguéssin presentar 
les corresponents instàncies a la Secretaria d’aquest Ajuntament adjuntant un 
currículum i la declaració de no incompatibilitat per a l’exercici de les tasques 
per  a les que havien de ser nomenats, presentant-se´ un total de dos per part 
de la Sra. Rosa Maria Vandellós Lleixà i la Sra. Montserrat Castellano Masdeu. 
 
Examinat el currículum presentat per les interessades i atenent a l’experiència 
de la Sra. Rosa Maria Vandellós Lleixà en el càrrec de jutgessa de pau titular 
de Deltebre, concretament des del seu nomenament per part del TSJC en data 
15 de maig de 2012 i el seu posterior jurament en data 7 de juny de 2012, i el 
fet que hagi exercit durant tots aquets anys el càrrec amb total professionalitat i 
rigor, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.- Nomenar Jutgessa de Pau titular del municipi de Deltebre a la Sra. Rosa 
Maria Vandellós Lleixà. 
 
2n.- Comunicar el present acord, mitjançant la corresponent certificació emesa 
pel Secretari de la corporació, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per 
als efectes que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 12 de juliol 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. 
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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 la Sra. Iolanda Gil del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC i diu que 
el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI D'INVERSIONS PÚBLIQUES, ADOPTAT PEL 
CONSELL GENERAL D'AQUEST ENS EN SESSIÓ CELEBRADA EL 7 DE 
JULIOL DE 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 d’Afers 
Interns i Institucionals de data 19 de juliol de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals 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: 
 
L'Ajuntament de Reus, per acord del ple de data 10 d'octubre de 2008, va 
aprovar inicialment l'expedient relatiu a la creació del Consorci d'Inversions 
Públiques (CIP), així com els seus estatuts. Els anuncis pertinents van ser 
publicats al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número. 251, de data 
29 d'octubre de 2008, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 
5250, de data 4 de novembre de 2008, i al tauler d'anuncis de la corporació. 
Aquest acord, relatiu a la constitució del consorci i d'aprovació dels seus 
estatuts, va esdevenir definitiu atès que durant el termini d'exposició al públic 
no es van presentar al·legacions, esmenes ni reclamacions en contra, de 
conformitat amb el que es va preveure a l'acord plenari esmentat. Per la qual 
cosa, es van publicar els seus estatuts al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona número 27, de data 3 de febrer de 2009. 
 
El 12 de març de 2009 es va constituir aquest Consorci, com una entitat pública 
de caràcter associatiu, voluntària, de caire local, dotada de personalitat jurídica 
plena i independent dels seus membres per a la seva consecució de la seva 
finalitat, essent les entitats fundacionals: l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de 
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Tortosa i l'Ajuntament d'Amposta; a les quals es va adherir, amb posterioritat, 
l'Ajuntament de Deltebre, en concret, el 29 de juliol de 2009. 
 
Segons els seus estatuts, aquest Consorci té per objecte, entre altres finalitats: 
l'execució d'obres en general i obres d'urbanització, d'infraestructura, de 
construcció d'immobles, i d'equipaments tant públics com privats; així com la 
promoció, la construcció, la participació i la gestió de centres i equipaments 
educatius, culturals, esportius, socials, firals i congressuals. 
 
En data 21 de juliol de 2009 l’Ajuntament de Deltebre va sol.licitar formalment 
l’adhesió al Consorci d’Inversions Públiques.  
 
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. 
 
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. 
 
El Consell Plenari del Consorci d'Inversions Públiques, en sessió de data 7 de 
juliol de 2016, ha aprovat la dissolució d'aquest Consorci. 
 
En concret, els acords adoptats per part del Consorci han estat els següents: 
 

«PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci d'Inversions 
Públiques, que compta amb un balanç amb tots els comptes d'actiu i 
passiu igual a zero.  
 
SEGON. Sotmetre els acords d'aprovació inicial de la dissolució del 
Consorci d'Inversions Públiques, un cop hagin estat adoptats per tots els 
ens consorciats, a informació pública, per un termini de 30 dies, 
mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcorregut el termini 
d'informació pública, sense la presentació d'al·legacions, esmenes ni 
reclamacions, l'acord de dissolució d'aquest consorci esdevindrà 
definitivament aprovat. 
 
TERCER. Un cop aprovada definitivament la dissolució del Consorci 
d'Inversions Públiques, publicar-la al Butlletí Oficial de la Província de 
Tarragona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART. Encarregar a l’Ajuntament de Reus que porti a terme els tràmits 
d’informació pública respecte al procediment referit i determinar, en 
conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter 
col·lectiu i substituiran, si així ho acorden les entitats consorciades, els 
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que haurien de publicar separadament cadascuna d’elles; així com la 
resta de tràmits legals i reglamentaris establerts.  
 
CINQUÈ. Facultar a la Presidència, per dictar les disposicions 
complementàries i oportunes per a la deguda efectivitat dels acords 
presos durant aquesta sessió, i també per sol·licitar la cancel·lació de la 
inscripció del Consorci d'Inversions Públiques en els registres públics 
corresponents.» 

 
Al respecte, cal tenir en compte que l'article 7 dels estatuts preveu que és 
necessari que cadascun dels ens consorciats ratifiqui expressament l'acord 
relatiu a la dissolució. 
 
En l’informe jurídic conjunt emès el dia 10 de març de 2015 per la Secretaria i 
la Intervenció Generals de l'Ajuntament de Reus, es recomana la dissolució del 
Consorci i es determina que aquest consorci presenta un balanç amb tots els 
comptes d'actiu i passiu igual a zero. 
 
D'acord amb l'article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), i 
l’article 20 dels estatuts del Consorci d'Inversions Públiques, que regulen les 
causes de dissolució, liquidació dels consorcis i el procediment a seguir. 
 
Així com els articles 12 i següents de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
 
L'article 47.2 apartat g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, que estableix el quòrum necessari de majoria absoluta per a la 
creació, modificació o dissolució de mancomunitats o altres organitzacions 
associatives, així com l’adhesió i l’aprovació i modificació dels estatuts, i els 
mateixos termes l’article 114.3.d) 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 
vist el que determina l’article 312 del ROAS. 
 
Per tot l’exposat, PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar els acords anteriorment transcrits i, en especial, el relatiu a la 
dissolució del Consorci d'Inversions Públiques, adoptat pel Consell Plenari 
d'aquest ens, en sessió celebrada el 7 de juliol de 2016. 
 
Segon.- Facultar a l’Ajuntament de Reus per tal de que dugui a terme els 
tràmits d'informació pública relatius al procediment de dissolució del Consorci 
d'Inversions Públiques, de manera que els anuncis corresponents tindran 
caràcter col·lectiu i substituiran els que haurien de publicar separadament 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

22 
 

cadascuna d'elles, així com la resta de tràmits legals i reglamentàriament 
establerts. 
Tercer.- Notificar els anteriors acords al Consorci d’Inversions Públiques per al 
seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Quart.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea de relacions institucionals per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 14 de juliol 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. 

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 la Sra. Iolanda Gil 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. 
 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 
FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
 

10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A 
L’ANY 2017 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic de data 19 de juliol de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
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“La qui subscriu, Anna Giménez Uribe, Tinenta d’Alcalde de Dinamització 
Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de 
Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 
de juliol, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.-  Aprovar com a Festes Locals per a l’any 2017 els dies 19 de maig i 16 
d’agost. 
 
2n.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  12 de juliol 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. 

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 la Sra. Iolanda Gil 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 TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NN SS DE DELTEBRE I DE L’ESTUDI 
AMBIENTAL ESTRATÈGIC, PEL QUE FA A LA DEFINICIÓ DE L'ÀREA DE 
NOVA CENTRALITAT PARC FLUVIAL -PAU "LO PASSADOR"- (EXP. 
2/2016). 
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 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 19 de juliol de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, com a regidor de la subàrea 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: 

Iniciativa, Objecte i Contingut 
 
La iniciativa de la present Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries 
correspon a l’Ajuntament de Deltebre. 
 
L’objecte i abast del present document es concreta en la definició d’una 
proposta de modificació puntual d’un àmbit concret i delimitat de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de Deltebre, aprovades amb caràcter definitiu per 
la Comissió Provincial d’Urbanisme en data 24 de maig de 1995: 
 
L’objecte del document té com a premisses: 
 

- La creació d’una àrea de nova centralitat urbana en una zona de gran 
càrrega simbòlica com és el pont “Lo passador”, d’unió dels dos 
hemideltes del Delta de l’Ebre . 

- Establir les premisses per a la redacció de la millor proposta que resulti 
per a una configuració urbana d’ús terciari d’aprofitament urbanístic, 
d’espais lliures i d’estructura viària en relació a l’estructura general i 
orgànica del municipi. 

- Proposar una síntesi de les alternatives considerades. 
- Analitzar els objectius i criteris urbanístics, ambientals o socials i 

econòmics que justifiquen l’elecció de la proposta bàsica. 
- Reclassificar el sòl en funció de l’àmbit oportú i idoni per a tal 

transformació, d’acord amb la viabilitat econòmica, de mobilitat i d’aptitud 
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del lloc, sota l’imperatiu general de l’interès públic, en concordància amb 
els interessos privats. 

 
Bases de planejament i solució adoptada 
 
Les bases de planejament i solució adoptada es descriuen al document 
redactat per l’arquitecte municipal, Sr. Josep Raventós Duran.  
 
Al mateix temps, també s’ha presentat estudi ambiental estratègic  elaborat de 
conformitat amb el document d’abast  de l’EAE redactat pels Serveis Territorials 
de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l’Ebre –Oficina Territorial 
d’Avaluació Ambiental Terres de l’Ebre- en data 7 d’abril de 2016, incorpora allò 
definit per la Llei 21/2013,  de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. 
 
En la seva virtut i de conformitat amb el previst 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, de 
modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme, al Ple de la Corporació, 
proposo adopti els acords següents: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació de les Normes Subsidiàries de 
planejament de Deltebre, pel que fa a la definició de l’àrea de nova centralitat 
Parc Fluvial –PAU “Lo passador” (exp. 2/2016). 
 
2n.- L’acord d’aprovació inicial ha d’anar acompanyat de l’acord de suspensió 
de tramitació de plans urbanístics derivats concrets i projectes de gestió 
urbanística i d’urbanització complementaris, com també la suspensió de 
llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, de conformitat amb l’establert als articles 73 i 
74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme, atès que l’Ajuntament de Deltebre, amb aquesta 
modificació, pretén assolir objectius urbanístics concrets. 
 
3r.- Sotmetre a informació pública durant UN MES l’acord pres a efectes de que 
es puguin fer les al.legacions que es considerin adients, de conformitat amb 
l’establert a l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
4t.- 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. 
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5è.- Pel que fa a aquesta modificació, s’haurà de demanar simultàniament 
informe als Serveis  Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Medi 
Ambient, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Servicio Provincial 
de Costas, Subdirecció General d’Arquitectura i Paisatge, Servei d’Ordenació 
del Litoral (Servei de Costes), ACA, CODE, Parc Natural del Delta de l’Ebre, 
Servei de Carreteres de la Diputació de Tarragona, Serveis Territorials de 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre, Serveis 
Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, companyies subministradores d’aigua i llum, Serveis Territorials a 
les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació (seccions de 
comerç, turisme i indústria), Representació Territorial de l’Esport a les Terres 
de l’Ebre, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament 
d’Ensenyament i Agència de Protecció de la Salut, de conformitat amb 
l’establert a l’art. 85.5 del  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
6è.- Aprovar l’informe de sostenibilitat ambiental com a document que forma 
part de la modificació puntual de les NNSS de planejament de Deltebre pel que 
fa a la definició de l’àrea de nova centralitat Parc Fluvial –PAU “Lo passador 
(exp. 2/2016), el qual s’ha redactat de conformitat amb el document d’abast de 
l’EAE redactat pels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les 
Terres de l’Ebre –Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental)- en data 7 d’abril de 
2016. 
  
7è.- Sotmetre’l a informació pública durant un termini de 45 dies hàbils per tal 
de que es puguin fer les al·legacions que es considerin adients, de conformitat 
amb l’establert a l’article 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, 
 
8è.- Que s’efectuïn les consultes que procedeixin d’acord amb el que estableix 
el document d’abast de l’EAE redactat pels Serveis Territorials de Medi 
Ambient i Habitatge a les Terres de l’Ebre –Oficina Territorial d’Avaluació 
Ambiental- en data 7 d’abril de 2016, disposant de 45 dies hàbils per emetre els 
informes i al.legacions que considerin pertinents. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  13 de juliol 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 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 proposta  

Intervé la Sra. Iolanda Gil 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), 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 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 TERRITORIAL 

 
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES 
D'URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 2A FASE, 
SECTORS A), B) I C) 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 19 de juliol de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Salvador Bertomeu Bertomeu, Tinent d’Alcalde de Dinamització 
Territorial i Imatge de Poble, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ:  
 
Antecedents: 
I. El Ple Municipal, en la seva sessió de data 2 de febrer d’enguany, va 

aprovar inicialment el projecte “Finalització de la urbanització de la Zona V 
del nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i C)”. 
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II. Aquesta aprovació va ser inserida en el BOP de Tarragona núm. 30 de 

data 15 de febrer de 2016, en el DOGC número 7056 de data 10 de febrer 
de 2016, en el diari “L’Ebre” de data 12 de febrer de 2016 i en el BOE 
núm. 113, de data 10 de maig de 2016, de conformitat amb l’establert en 
l’article 37.2 de ROAS, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
havent passat el termini per presentar al.legacions al mateix, es va 
presentar una única al.legació per part del Sr. Francisco Pacheco 
Serrano, la qual no s’ha tingut en consideració per quant la seva parcel.la 
es troba fora de l’àmbit d’actuació del projecte (motiu pel qual s’ha donat 
de baixa com a subjecte passiu de les contribucions especials) i per tant 
s’entén aprovat definitivament. 

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

aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que havien de 
regir la licitació del projecte d’obres. 

 
IV. Es va publicar la licitació en el BOP de Tarragona número 97, de data 23 

de maig de 2016 i en el DOGC núm. 7122 de data 18 de maig de 2016, 
així com en el perfil del contractant de l’Ajuntament. 

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

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

VIVES ANGUERA, SL  
8. SEMAC, SL – EDIFICACIONS I REPACIONS TARRACO, SL  
9. AUX. FIRMES Y CARRETERAS, SA – REGIMOVI, SL  
10. PAVASAL, EMPRESA CONSTRUCTORA, SA  
11. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU  
12. COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA – TECNOFIRMES, SA  
13. SERVIDEL, SLU  
14. UTE COVAN – CONTREGISA 
15. AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA SECTOR AGUA, SAU 
16. INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, SL 
17. RAVI, OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL 
18. GILABERT – MIRÓ, SA 
19. EIFFAGE INTRAESTRUCTURAS, SA 
20. GESTION, INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN COSTA DORADA, SA 
21. URBAMED, INFRAESTRUCTURAS, SL 
22. BECSA, SA 
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23. PAVIMENTS ASFALTICS MORA D’EBRE, SA 
24. BIGAS GRUP, SLU 

 
VI. En data 30 de juny es va procedir a l’obertura del sobre núm. 1 relatiu a la 

documentació administrativa, resultant exclosa l’empresa JOAN CURTO 
QUEROL, SL; en data 7 de juliol es va procedir a l’obertura del sobre núm. 2 
relatiu als criteris que depenen d’un judici de valor, la puntuació dels quals es 
va donar a conèixer a les empreses assistents el dia 12 de juliol de 2016 on 
també es va procedir a l’obertura de les pliques que contenien les ofertes 
econòmiques i millores objectives relatives a les obres “Finalització de la 
urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 2ª fase”, Sectors A), B) i C), 
segons acta formalitzada a l’efecte anunciada en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament i comunicada via e-mail a totes les empreses licitadores. 
 

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

 
VIII. Vist l’informe de l’enginyer de camins, canals i ports i redactor del projecte i 

de l’arquitecte municipal de data 14 de juliol de 2016, del qual es desprèn 
que de l’estudi i valoració de les ofertes econòmiques presentades, 
l’empresa TOP, PROYECTOS Y CONTRATAS, SL ha aconseguit la màxima 
puntuació en la licitació de l’obra “Finalització de la urbanització de la Zona V 
del nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i C)” amb 95,73 punts, i un 
pressupost d’1.145.030,39 € (IVA inclòs), essent l’oferta més avantatjosa en 
el seu conjunt per als interessos municipals, PROPOSO al Ple Municipal 
l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER. 
Declarar exclosa l’empresa JOAN CURTO QUEROL, SL per no haver aportat, en 
temps i forma, la totalitat de la documentació administrativa requerida en el sobre 
núm. 1.  
 
SEGON. 
Adjudicar provisionalment les obres ““Finalització de la urbanització de la Zona 
V del nucli de Riumar, 2ª fase, Sectors A), B) i C)” a l’empresa TOP, 
PROYECTOS Y CONTRATAS, SL, per un import total d’UN MILIÓ CENT 
QUARANTA-CINC MIL TRENTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
(1,145.030,39 €), dels quals 946.306,11 € corresponen al pressupost 
d’execució material i 198.724,28 € corresponen a l’IVA. 
 
TERCER.  
Per tal que l’adjudicació provisional es pugui entendre elevada a definitiva, 
l’empresa adjudicatària haurà d’aportar, de conformitat amb la clàusula 15 del 
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Plec de condicions administratives, en el termini màxim de 10 dies hàbils a 
comptar des de l’endemà d’haver rebut la notificació de l’adjudicació 
provisional, els documents següents: 

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

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

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

 Justificant d’haver constitut la garantia definitiva, per import 
QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB TRENTA-
UN CÈNTIM (47.315,31 €), corresponent al 5% del valor de l‘adjudicació 
provisional (IVA exclòs). 

 
QUART. 
Traslladar el contingut del present acord a l’empresa provisionalment 
adjudicatària així com a la resta de licitadors, i que s’anunciï en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament, de conformitat amb l’establert en els articles 42 i 
135.3 de la LCSP, i l’establert a la clàusula 15ena. del Plec de Clàusules 
Administratives. 
 
CINQUÈ.  
Traslladar el contingut del present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 
subàrea de gestió territorial, per a la seva constància i efectes adients. 
 
SISÈ. 
Facultar al Sr. Alcalde-President tant com en dret sigui necessari per tal que 
realitzi les gestions pertinents i signi els documents necessaris en ordre a 
l’efectivitat del present acord.  
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi procedent. 
 
Deltebre, 15 de juliol de 2016. Sgt. Salvador Bertomeu Bertomeu” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé la Sra. Iolanda Gil del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta.  

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

el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb tretze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), 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. 
 

Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a la modificació de l’acord adoptat pel ple municipal de data 19 de 
gener de 2016 pel que fa a l’aprovació dels correbous de la festa major 2016 i 
donat que no es va poder dictaminar a la Comissió Informativa de Dinamització 
Social i Participació Ciutadana es va acordar posteriorment en Junta de 
Portaveus la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 
DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
FESTES 
 

13È.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L'ACORD 
ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 19 DE GENER DE 2016, PEL 
QUE FA A L'APROVACIÓ DELS CORREBOUS FESTA MAJOR 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: 
 
“Els qui subscriu, com a alcalde-president de l’ajuntament de Deltebre, en ús de 
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la 
següent informació: 
 
Atès que degut a causes sobrevingudes s’ha de procedir a la modificació de 
l’acord adoptat pel ple municipal de data 19 de gener de 2016 únicament pel 
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que fa als actes de celebració dels correbous (programa d’espectacles taurins) 
per a la Festa Major de 2016 organitzada tant per l’Ajuntament de Deltebre com 
pel CD La Cava. 
 
Atès que la nova proposta dels actes de correbous (programa d’espectacles 
taurins)  de la Festa Major de 2016 organitzada tant per l’Ajuntament de 
Deltebre com pel CD La Cava serà la següent:  
 

             DIA          DELTEBRE        C.D. LA CAVA* 

Dissabte 13 00:05h-01:30h 
Inauguració de la Plaça 
amb Vaquetes i Bou 
Embolat 
18:30-22:00h BOUS A 

LA PLAÇA 

22:00-23:00 BOU 

EMBOLAT 

00:05-00:35h Vaquetes 
 00:35-01:05h Bou 
Embolat  
 01:05-03:00h Vaquetes 
19:30-21:30h 2 BOU 

CAPLLAÇATS 

Diumenge 14 18:30-22:00h BOUS A 
LA PLAÇA 
18:00-20:00h BOU 

CAPLLAÇAT Jesús i 

Maria 

 
18:30-21:30h BOUS A LA 

PLAÇA 

Dimarts 16  
 

00:00-02:00h CONCURS 

BOUS EMBOLATS (4) 

Dimecres 17 17:30-22:00h BOUS A 

LA PLAÇA 

 18:30-21:30h BOUS A LA 

PLAÇA 

Dijous 18 18:30-22:00h BOUS A 

LA PLAÇA 

18:30-21:30h BOUS A LA 

PLAÇA 

Divendres 19  
18:30-22:00h BOUS A 

LA PLAÇA 

18:30-21:30h BOUS A LA 
PLAÇA 
22:00-24:00h  BOU 

CAPLLAÇAT  

Dissabte 20 17:30-19:30h BOU 
CAPLLAÇAT 
18:30-22:00h BOUS A 

LA PLAÇA 22:00-23:00       

BOU EMBOLAT 

18:30-21:30h BOUS A LA 

PLAÇA 

22:00-23:00h BOU 

EMBOLAT 
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Diumenge 21 18:30-22:00h BOUS A 

LA PLAÇA  22:00-23:00h 

BOU EMBOLAT 

18:30-21:30h BOUS A LA 

PLAÇA  22:00-23:00h BOU 

EMBOLAT 

 
  
Lloc/Recorreguts previstos dels diferents actes taurins: 
 
BOU CAPLLAÇAT DELTEBRE: C/ Girona, Av. Robert Graupera, Av. Goles de 
l’Ebre, Av. Esportiva, Av. Generalitat,  Av. Robert Graupera, C/ Girona i C/ 
Doctor Buera.  
 
BOU CAPLLAÇAT JESÚS I MARIA: Av. Assumpció, Av. Germans Carsi, 
Vicente Blasco Ibañez, Bruc, Av. Colom i Reis Catòlics. 
 
2 BOU CAPLLAÇATS LA CAVA: Av. Goles de l’Ebre, Pescadors, Barracot, 
Av. Goles de l’Ebre, Sant Roc, Estació, Av. Goles de l’Ebre, Major, Av. 
Esportiva i Av. Goles de l’Ebre. 
 
BOU CAPLLAÇAT LA CAVA (NIT): Av. Goles de l’Ebre, Sant Roc, Estació, 
Av. Goles de l’Ebre, Major, Av. Esportiva, Av. Goles de l’Ebre, Cr. Major. 
 
La resta d’actes taurins (Bous a la plaça) es duran a terme a les respectives 
places de bous.  
 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar la modificació de l’acord adoptat pel ple municipal de data 19 de 
gener de 2016, pel que fa als actes de celebració dels correbous (programa 
d’espectacles taurins)  per a la Festa Major de 2016 organitzada tant per 
l’Ajuntament de Deltebre com pel CD La Cava i d’acord amb la proposta a dalt 
expressada. 
 
2n- Tramitar l’expedient per a l’autorització de correbous a la Delegació 
Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, d’acord amb el previst a l’article 
6.1.b) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre. 
 
3r.- Facultar a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per al desplegament 
i execució eficaç del que s’acordi. 
 
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 
festes per als efectes que correspongui. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 20 de juliol 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. 

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 la Sra. Iolanda Gil 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), 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 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. 
 

 
MOCIONS 

 
14È.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DELTEBRE PER INSTAL.LAR 
CARTELLERES AL LLARG DEL NUCLI URBÀ PER A AFAVORIR LA 
DIFUSIÓ DEL TEIXIT ASSOCIATIU 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 moció següent: 
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“Deltebre és un municipi que no disposa de cartelleres per a les entitats, 
associacions, col·lectius, organitzacions i partits polítics per tal de realitzar la 
difusió dels seus actes i comunicacions destinades a tota la població. 

Aquesta mancança s'evidencia, especialment, durant el període electoral cosa 
que provoca una enganxada de cartells en àmbits públics i/o privats que 
embruten la imatge del poble. Durant la resta de l’any, aquesta mancança 
s’accentua per a la resta d’entitats, col·lectius o partits que no disposen 
d’espais públics per enganxar cartells. A més, aquests cartells es mantenen 
durant mesos perquè estan fora dels plafons habilitats i no es retiren. 

Considerem que és necessari que un municipi com Deltebre disposi de 
cartelleres al llarg del seu nucli urbà on el teixit associatiu pugui realitzar una 
difusió ordenada de les seves comunicacions. Cal que aquestes cartelleres 
tinguin un format funcional i econòmic. 

Per això, sol·licitem la col·locació homogènia de cartelleres fixes arreu del nucli 
urbà de Deltebre i Riumar per a promocionar les activitats del propi ajuntament, 
institut, escoles, entitats, organitzacions, particulars etc. La utilització 
d’aquestes no ha de ser per a usos d’empreses privades. A més a més, amb 
aquesta mesura evitarem que tercers enganxen cartells en espais no adients 
dels nuclis del municipi. 

És per això que el grup municipal de la CUP proposa al ple de l’Ajuntament de 
Deltebre els següents ACORDS: 

PRIMER: 
– La col·locació homogènia de cartelleres fixes arreu del nucli urbà de Deltebre 
i Riumar per a promocionar les activitats del propi ajuntament, institut, escoles, 
entitats, organitzacions, particulars, etc. La utilització d’aquestes no ha de ser 
per a usos d’empreses privades. A més a més, amb aquesta mesura evitarem 
que tercers enganxen cartells en espais no adients del municipi. 

SEGON: 
– El disseny i format d'aquestes cartelleres ha de ser econòmic i funcional per 
permetre la correcta enganxada i fixació de cartells i comunicacions diverses. 

TERCER: 
– En campanya electoral s'haurà de fer un repartiment equitatiu de les 
cartelleres entre els partits polítics. 

QUART: 
– La col·locació de les cartelleres es durà a terme com a màxim en els 6 mesos 
posteriors a la data d'aprovació de la present moció. 

Deltebre, 30 de juny de 2016. Sgt. Dayana Santiago Callau. Regidora 
Candidatura d'Unitat Popular.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta  

Intervé la Sra. Iolanda Gil 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 en contra de la proposta 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta no quedant aprovada amb el vot de qualitat de l’alcalde per quant la 
primera votació va ser d’empat amb vuit vots en contra 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 vuit vots a favor 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), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM), Tomàs 
Castells Fresquet (PPC) i  Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA).   
  
15È.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DELTEBRE PER LA RETIRADA DE 
LA SIMBOLOGIA FRANQUISTA DELS CARRERS 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 moció següent: 
 
“El cop d’estat del 18 de juliol de 1936, la consegüent guerra civil i la dictadura 
feixista significaren sofriment, mort, desapareguts, presó, exili... fins a la mort 
del dictador (recordem els judicis  i les penes de mort del setembre de 1975). 
A més a més, per a Catalunya va suposar la prohibició de totes les 
manifestacions pròpies de la nostra cultura i la nostra llengua, provocant un 
empobriment cultural sense precedents. 
 
Cal fer memòria històrica perquè mai més torni a passar res així però cal fer-ho 
des del respecte a les persones represaliades, les llibertats individuals i 
col·lectives, la democràcia i els drets humans. 
 
El 31 d'octubre de 2007 l'Estat espanyol va aprovar la Ley de la Memoria 
Histórica, la qual estableix en el seu article 15, que "las Administraciones 
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públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas 
para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones 
conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, 
de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá 
incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas". 
 
El passat 17 de febrer, a iniciativa de la CUP, el Parlament de Catalunya va 
aprovar una moció sobre la memòria històrica i la retirada de la simbologia i la 
nomenclatura feixista a l'espai públic. En aquesta moció, hi ha un punt que fa 
referència explícita al monument franquista a Tortosa, on s'insta a l'Ajuntament 
de la capital del Baix Ebre a retirar el monument "sense cap mena de consulta 
o dilació". 
 
A Deltebre en proclamar-se la independència del municipi de Tortosa ja es van 
retirar bona part dels noms de carrers franquistes que hi havia, queda però el 
nom de carrer Capità Cortés, capità de la guàrdia civil que no va dubtar a unir-
se a la sublevació militar el 18 de juliol de 1936 a Jaén. Encapçalà el 
replegament al Santuario  de Santa María de la Cabeza amb 200 guàrdies 
civils i un  miler de persones més, on van resistir-se a les tropes republicanes 
durant 8 mesos fins ser abatut. El capità Santiago Cortés va rebre una menció 
honorífica a títol pòstum de part del dictador. 
 
Al carrer Barcelona queden les plaques amb el jou i les fletxes, simbologia 
franquista que es posava a les cases de protecció oficial. 
 
Per tot això exposat, des de la CUP Deltebre demanem que el ple aprovi els 
següents acords: 
 
PRIMER: 
– Manifestar el rebuig d’aquest ple municipal envers la presència de simbologia 
franquista en espais públics. 
 
SEGON: 
– Demanem al govern de Deltebre que prengui les mesures necessàries per a 
la retirada immediata de les plaques amb simbologia franquista dels carrers de 
Deltebre i que es procedeixi a canviar el nom del carrer Capità Cortés, afavorint 
així l’alliberament de Catalunya de simbologia franquista. 
 
TERCER: 
– Instem l'Ajuntament de Deltebre a informar al veïnat del carrer  Capità Cortés 
i facilitar-los, en la mesura que sigui possible, el canvi de documentació derivat 
del canvi de nom del carrer. 
 
QUART: 
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– Proposem que siguin les associacions de dones de Deltebre les que de 
manera participativa trien noms de dona per substituir els noms de  carrer 
franquistes. 
 
CINQUÈ: 
– Que els acords de la moció s'executen en el termini màxim d'un any a partir 
de la data d'aprovació d'aquesta moció. 
 
Deltebre, 30 de juny de 2016. Sgt. Dayana Santiago Callau. Regidora 
Candidatura d'Unitat Popular.” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta  

Intervé la Sra. Iolanda Gil 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), 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 en contra 
de Tomàs Castells Fresquet (PPC), 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 
 
16È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 641/2016 A LA NÚM. 842/2016 
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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. 641/2016 a la núm. 842/2016 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. 

 
17È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, intervé l’alcalde i li diu al Sr. Tomàs 
Castells del PPC que en relació al compte general que el té davant no ha entès 
el que li havia dit i si anem a la partida de manteniment de camins rurals la 
previsió era de 115.000 euros i va haver un increment de 8.000 euros i es va 
acabar en 123.000 euros i les despeses van ser de 122.328 i els 13.000 euros 
que diu quedem un rato i liu explica. 
 
Contesta el Sr. Tomàs Castells que el compte general que li va enviar 
l’ajuntament la partida inicial de manteniment de camins rurals és de 101.000 
euros, a la baixa 13.991,07, definitius 87.008,93 €, despesa reconeguda 86.951 
€, pendent de pagament 69.660 € i queden 57,09 € de remanent de crèdit i esta 
es la documentació que té ell. 
 
Contesta el Sr. Alcalde i diu que la documentació la té al despatx i diu que té la 
que li ha deixat la interventora i demana un aclariment interventora i finalment 
queden per mirar-ho un altre moment.   
 
 
18È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
19È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre dei dia, l’alcalde dóna la paraula al Sr. Gervasi 
Aspa d’ERC-AM i i fa dos precs en relació a temes que li han comentat els 
veïns de Riumar de que hi ha moltes queixes de què comencen les obres 
abans de l’hora permesa i més incidència en vigilar els gossos a la platja. 
 
Contesta el Sr. Francisco Castro i diu que en relació al tema dels gossos a la 
platja esta setmana van tenir una reunió amb el vicepresident del Consell de 
Riumar i també va  parlar amb la policia local per tal de que incideixin a què la 
gent que porta gossos a la platja estiguin dintre de la zona habilitada i sinó 
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compleixen sancionar-los. A l’igual passa amb el tema d’horari de les obres que 
es vigilarà que comencin a l’hora que marca l’ordenança. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que es més fàcil vigilar perquè hi ha un escamot de 
la policia fixe a Riumar per controlar aquesta problemàtica. 
 
Finalment, l’alcalde en nom de tota la Corporació desitja molt bones festes a 
tota la gent del municipi. 
 
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 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


