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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 3/2016 
DATA:  8 DE MARÇ DE 2016 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:22 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. Joan Alginet Aliau, , Sra. Carla 
Aliau Ribes, Sr. Gervasi Aspa Casanova i Sr. Carles Aliau Bonet 
  
Excusats: Sra. Iolanda Gil Casanova, Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. 
Dayana Santiago Callau. 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 
PART RESOLUTIVA 
 
1R.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

- ORDINÀRIA NÚM. 2/2016 DE DATA 2 DE FEBRER DE 2016 

 
Ell Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a fer 
a l’acta esmentada i tots els grups manifesten que estan d’acord amb el seu 
contingut i per tant queden aprovades per unanimitat. 
 
2N.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE, SR. ROBERT BERTOMEU CALLAU 
 

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde es procedeix a 
formular la següent pregunta al Sr. Robert Bertomeu Callau: 
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“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 
 
El Sr. Robert Bertomeu Callau va contestar, PROMETO PER IMPERATIU 
LEGAL. 
 
Tot seguit l’alcalde li donà la benvinguda com a regidor de l’Ajuntament de 
Deltebre. 
 

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

 
HISENDA 
 

3R.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 4T 
TRIMESTRE DE 2015.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna 
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art. 16 
Ordre HAP/2015/2012 4t trimestre de 2015, restant el Ple assabentat. 
 
4T.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT 4T TRIMESTRE DE 2015 A LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA I AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de 
l’obligació de la tramesa de la Llei de morositat 4t trimestre de 2015 a la 
Generalitat de Catalunya (EACAT) i al Ministeri d’Hisenda  i Administracions 
Públiques, restant el Ple assabentat. 
 

5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 4T TRIMESTRE DE 
2015 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 
AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 4t 
trimestre de 2015 d’acord amb el RD 635/2014, de 25 de juliol de 2014 tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 

6È.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 4T TRIMESTRE DE 2015 AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es 
dona compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 4t Trimestre de 
2015 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple 
assabentat. 
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7È.- DONAR COMPTE DE LA FISCALITZACIÓ DE LA GESTIÓ 
RECAPTATÒRIA EXERCICI 2013.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es 
dóna compte de la tramesa a la Sindicatura de Comptes de l’obligació de la 
fiscalització de la gestió recaptatòria exercici 2013, restant el Ple assabentat. 
 

8È.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2016/204 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE TRESORERIA.- 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del Decret d’Alcaldia 
núm. 2016/204 d’aprovació del pla de disposició de fons de tresoreria, restant 
el Ple assabentat. 
 
GESTIÓ INTERNA 
 

9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE MEMBRES DEL 
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT "DELTEBRE, GESTIÓ 
ACTIVA, SAM"    
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa d’Afers Interns 
i Institucionals de data 1 de març de 2016, el Secretari acctal., procedeix a la 
lectura en la seva part bastant a 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 PROPOSTA: 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 15.1 dels Estatuts que regeixen 
l’empresa “Deltebre, Gestió Activa, Societat Anònima Municipal”, pel que fa a la 
composició del Consell d’Administració de la mateixa, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.- Nomenar com a membres del Consell d’Administració de l’empresa 
“Deltebre, Gestió Activa, Societat Anònima Municipal” als següents regidors: 

- Pel Grup Municipal de Convergència i Unió, el Sr. Kilian Franch Arques i 
el Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu. 

- Pel Grup Municipal de CE-SD-CP, el Sr. José Emilio Bertomeu Rio.  
- Pel Grup Municipal d’Esquerra-AM, el Sr. Carlos Aliau Bonet. 
- Pel Grup Municipal de la CUP DELTEBRE-PA, la Sra. Dayana Santiago 

Callau. 
 
Actuarà com a secretari del Consell d’Administració, el secretari acctal. de 
l’ajuntament de Deltebre, el Sr. David Torres Fabra. 
De conformitat amb l’establert a l’article 21 dels Estatuts que regeixen 
l’empresa “Deltebre, Gestió Activa, Societat Anònima Municipal”, els acords del 
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Consell s’adoptaran per majoria simple de vots, mitjançant ponderació mixta 
dels mateixos, decidint en cas d’empat, el del seu President. 
 
2n.- El nomenament del nou Consell d’Administració de l’empresa “Deltebre, 
Gestió Activa, Societat Anònima Municipal” es a efectes d’iniciar els tràmits de 
dissolució de la societat per concórrer la causa expressada en l’article 368 del 
TRLSC. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  19 de febrer de 2016. Sgt. Lluís Soler Panisello” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. 

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

grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

10è.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER A L’ATORGAMENT DE PODERS 
PER A PROCESSOS JUDICIALS EN ELS QUALS PARTICIPI AQUEST 
AJUNTAMENT 
 
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 d’Afers Interns 
i Institucionals de data 1 de març de 2016, el Secretari acctal., procedeix a la 
lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 

“El que subscriu, Lluís Soler Panisello, alcalde-president de l’ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que s’han d’incloure uns nous lletrats i procuradors que representaran a 
aquest ajuntament en el Jutjat Central d’Instrucció núm. 2 de l’Audiència 
Nacional en les diligències prèvies procediment abreujat núm. 121/2015-A.  
Atès que de conformitat amb allò que disposa l’article 22.2.j)  de la Llei 7/1985, 
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de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, l’article 52.2.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 50.17 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, la competència per a l’exercici d’accions judicials 
correspon al Ple Municipal. 
 
Per tot l’anteriorment esmentat, PROPOSO que el ple municipal adopti els 
següents acords: 
 
1r.- Atorgar poders per a pleits a favor dels lletrats En Fernando Urzaiz de 
Arana, N’Albert Lleixà Verge, En Jordi Margalef Primé, En Xavier Panisello 
Palomo, Na Neus Pallarés Borrull, En Jaume Sánchez Isac, En José Antonio 
Bellés Castells, Na Carolina Escribà Curto, Na Dolores Villarroya Pastor, 
N’Anna Magnet Planas, Na María del Carmen Reina Ripoll, En Miguel Díez 
Figuerola, N’Enric González Baixauli, En Josep Mª Prunera Figuerola, Na 
Josepa Zamora Barceló, Na Neus Ollé Povill, En Jordi Muñoz-Sabaté 
Carretero, En Lluís-Xavier Toldrà Bastida, N’Andres Cadenas Cachon, En 
Manuel Noya Maldonado, N’Antoni Franquès Rovira, En Xavier Melero Merino, 
En Jaume Borja Carles, En Pere Grau Valls, En Ricardo López Ruiz, En Ferran 
Huidobro Mencio, En Santiago Peña Gasio, En Xavier López Noriega, Na Maria 
Martí Solé, En Xavier Artal Martí, Na Marta Abella Aragones, En Ton Batlle 
Artal, En Xavier Castanera Saigi, Na Rafaela Pons Fullana, Na Nuria Marvizón 
Perez, En Serafí Muria Pla, Na Mª Carmen Alcoverro Beltran, Na Pilar Sánchez 
Peña, Na Rosario Llorach de la Peña, Na Maite Velayos Espluga, En Javier 
Bolinches Vizcaino, Na Eugenia Diez Rodríguez, En Joan Carles Bertomeu 
Blanch, Na Raquel Sanromà López-Brea, Na Sandra Garcia Roselló, En 
Francisco Zapater Esteban, En Josep M. Comas Ferrerons, En Manuel Aguilar 
Borge, En Cesar Puig Casañas, En Alfred Ventosa Carulla, Na Judit Gené 
Creus, En Jordi Pina Massachs, Na Ana Bernaola Lorenzo, En Joaquín Maria 
Fabra Homedes, En Rafael Harillo Gómez-Pastrana, En Raimon Soler 
Renobell.  
 
2n.- Atorgar poder per a pleits a favor dels graduats socials N’Andreu Palomo 
Pelaez, Na Bibiana Cotano Martin, En Joan Maria Pagà Ortiga i Na Laura 
Fabra Verge. 
 
3r.- Atorgar poder per a pleits  a favor dels procuradors N’Antoni Elias Riera, En 
Joan Vidal Rocafort, En Luis Colet Panadés, N’Antoni Elías Arcalís, Na 
Esperanza Díaz Manso, Na Mireia Espejo Iglesias, N’Immaculada Amela 
Rafales, Na Concepción de Castro Fondevilla,  En Gerard Pascual Vallés, Na 
Maria Antonia Ferrer Martínez, En Juan Carlos Recuero Madrid, En Àngel 
Ramon Fabregat Ornaque, Na Maite Garcia Solsona, Na Mireria Gavaldà 
Sampere, Na Purificación García Días, En Josep Farré Lerín, En José Manuel 
Garcia Marias i Na Maria Josefa Martínez Bastida, de Tarragona, En Manuel 
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Gramunt de Moraga, N’Artur Cot Montserrat, En Jaume Bordell Cervelló, Na 
Francisca Bordell Sarro, En Carlos Pons de Gironella, En Jorge Solà Serra, Na 
Melania Serna Sierra, En Miguel Pons de la Hija, En Manuel Martí Fonollosa, 
N’Àngel Quemada Ruiz, N’Ivo Ranera Cahis, En José Ignacio Gramunt Suarez, 
Na Judith Carreras Monfort,  Na Cristina Baides Sallent, En Ildefonso Lago 
Pérez, En Gonzalo Lago Torelló, Na Carme Chulio Purroy, Na Anna Maria 
Feixas Mir, En Jesús de Lara Cidoncha, En Jaume Guillem Rodríguez i Na Ana 
Tarragó Pérez de Barcelona, En Federico Domingo Barberà, En Ricardo Balart 
Altés, En Federico Domingó Llaó, En Federico Domingo Robres, En Jesús 
Escolano Cladelles i Na Maria Vandellós Sabaté de Tortosa i En Carles de 
Zurueta i Cebrian, En Santos de Gandarillas i Carmona, En Federico Pinilla 
Peco, En Federico Pinilla Romeo, Na Ma. Pilar Guerra Vicente, N’Antonio 
Sorribes Calle, En Pablo Sorribes Calle, Na Rosa Sorribes Calle, En José 
Granados Weil, En Francisco de Alas Pumariño i Miranda, En Federico José 
Olivares Santiago, En José Luis Ferrer Recuero, Na María Encarnación Alonso 
León, En Francisco Garcia Crespo, Na Soledad Urzaiz Moreno, Na Virginia 
Aragón Segura, Na Montserrat Sorribes Calle, En Francisco Miguel Velasco 
Muñoz-Cuellar, N’Adela Cano Lantero, N’Argimiro Vazquez Guillen, Na Sofia 
Pereda Gil, En Guzman de la Villa y de la Serna, En Ignacio Argos Linares i Na 
Mª Jesús González Díez de Madrid i Na Nuria Juste Puyo, Na Sònia Peiré 
Blasco, Na Patricia Peiré Blasco i En Carlos Adan Soria de Saragossa. 
 
4t.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’escriptura d’atorgament dels 
esmentats poders. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  23 de febrer de 2016, Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
 

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

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

grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat per tant queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
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Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a la impugnació del Reial Decret 11/2016, de 8 de gener i donat que no 
es va poder dictaminar a la Comissió Informativa d’Afers Interns i Institucionals 
el primer que s’ha de fer es aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia, i després 
de sotmetre-ho a votació a tots els portaveus dels grups municipals s’aprova 
per unanimitat la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

11È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER TAL D’IMPUGNAR EL REIAL 
DECRET 1/2016, DE 8 DE GENER. 
 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 

procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“El qui subscriu, com 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: 
 
Vist el RD 1/2016, de 8 de gener, pel qual s’aprova la revisió dels Plans 
Hidrològics de les demarcacions hidrogeogràfiques del Cantàbric Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, i de la part espanyola de les 
demarcacions hidrogeogràfiques del Cantàbric oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, 
Guadiana i Ebre, fou publicat en el BOE núm. 16, de 19 de gener, i preveu una 
sèrie d’actuacions que afecten al cabdal del riu Ebre i en el territori per on 
transcorre aquest. 
 
Vist l’establert a l’article 63.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, 54.3 i 4 del RD Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, en 
relació a l’article 551.3 de la LOPJ. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Impugnar el RD 1/2016, de 8 de gener, pel qual s’aprova la revisió dels 
Plans Hidrològics de les demarcacions hidrogeogràfiques del Cantàbric 
Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, i de la part espanyola 
de les demarcacions hidrogeogràfiques del Cantàbric oriental, Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana i Ebre, només pel que respecta al Pla Hidrològic de la part 
espanyola de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre. 
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2n.- Atorgar poders a l’efecte als lletrats Francisco Espinal Trias, Alexandre 
Peñalver Cabré i Agustín Sanchez Bacardit, i a la procuradora de Madrid, Maria 
Esther Centoira Parrondo i a la procuradora de Barcelona, Núria Suñé 
Peremiquel. 
 
3r.- Autoritzar a l’alcalde-president per a la signatura de tots aquells documents 
que siguin necessaris per a donar compliment als anteriors acords. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de relacions institucionals i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre,  2 de març de 2016. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
 

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

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

grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

 

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
SEGURETAT I MOBILITAT 
 

12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE DONAR D’ALTA A TRES 
NOUS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ 
CIVIL 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 de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 1 de març de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta 
següent: 
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“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, regidor delegat de seguretat i 
mobilitat de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 4 d’abril de 2010 es va reconèixer 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Deltebre i els membres de la 
mateixa (s’adjuntaven com a annex a la proposta) i les seves funcions 
establertes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 15 de febrer de 2016, RE núm. 850 de data 
16 de febrer se’ns va comunicar per part de la Presidenta Sra. Mª LUZ 
TORRENT BONET que s’han de donar d’alta tres nous membres a l’associació 
com a voluntaris de protecció civil per acord de ple municipal per després poder 
realitzar els canvis pertinents d’altes al llibre oficial de protecció civil de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Nomenar com a nous membres de l’Associació de Protecció Civil de 
Deltebre als voluntaris Sr. Adrian Andreu Blanch amb DNI núm. 52608545R, 
Sr. Víctor Blanch Andreu amb DNI núm. 47626830V i al Sr. Antonio Peralta 
Ribes amb DNI 40933326L als efectes de poder ser inscrits al llibre oficial de 
protecció civil de la Generalitat de Catalunya. 
 
2n.- Trametre el present acord a l’ASSVPC de Deltebre per als efectes que 
correspongui. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble, subàrea de seguretat i mobilitat, per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  19 de febrer de 2016. Sgt. Francisco Castro Casanova.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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. 
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Intervé la Sra. Anna Gimenez del grup municipal de CIU i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb dotze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CiU), Anna Gimenez Uribe (CiU), Kilian Franch Arques 
(CiU), Salvador Bertomeu Bertomeu (CiU), Lluïsa Ventura Galiano (CiU), 
Francisco Castro Casanova (CiU), Carlos Serra Ventura (CiU), Robert 
Bertomeu Callau (CiU), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP), Joan Alginet Aliau (CE-SD-CP) i Carla Aliau Ribes (CE-SD-
CP) i dos vots d’abstenció 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. 
 

13è.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ 
(PAU) A REALITZAR DURANT LES FESTES MAJORS ORGANITZADES 
PEL CD LA CAVA 
 
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 1 de març de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Francisco Castro Casanova, com a regidor delegat de la 
subàrea de seguretat i mobilitat, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que des del proper dia 13 d’agost fins al 21 d’agost es celebraran les 
Festes Majors organitzades pel CD La Cava i hi ha programats una sèrie 
d’actes que s’inclouen dins del Decret 30/2015, de 3 de març,  pel qual 
s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures 
d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 
Atès que per a les activitats programades s’han d’adoptar mesures 
d’autoprotecció establertes a l’esmentat Decret mitjançant un Pla 
d’Autoprotecció (PAU), que inclogui les disposicions bàsiques i reglamentació, 
amb les dades associades al risc i les àrees o sectors d’afectació a cadascun 
dels actes, amb la determinació de les campanyes informatives i activació del 
pla i avisos preventius i la composició del Comitè d’Emergència. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Autoprotecció (PAU), a realitzar durant les Festes 
Majors organitzades pel CD La Cava. 
 
Segon.- Trametre el següent acord i el Pla d’Autoprotecció (PAU) al Comitè 
d’Emergència i a la Policia Local per al seu compliment i als efectes adients, 
així com al Serveis Territorials d’Interior a les Terres de l’Ebre. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge 
de Poble subàrea de seguretat i mobilitat per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  1 de març de 2016. Sgt. Francisco Castro Casanova.” 
 

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

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

grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

 

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

DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ENSENYAMENT 
 

14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA ZONIFICACIÓ PER A PREINSCRIPCIÓ P-
3 CURS 2016-2017. 
 
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 Social i Participació Ciutadana de data 1 de març de 2016, el 
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Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Carlos Serra Ventura, com a regidor delegat de l’Àrea 
d’Ensenyament 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’any 2007, la comunitat escolar de Deltebre, degut a la singularitat del seu 
municipi (d’una banda, l’amplia extensió del casc urbà i d’altra banda, el lloc de 
residència d’alguns alumnes ubicat a la urbanització Riumar, situada a 10 Km 
del cas urbà), decideix canviar el procés de preinscripció i matriculació de P3, 
adoptant  un nou model anomenat: “ Zonificació Escolar Itinerant”, és a dir, els 
alumnes de P3 seran assignats en els diferents centres del municipi en funció 
d’una sèrie de paràmetres, on els criteris que prevalen són el fet de tenir un 
germà al centre o el la proximitat del domicili a l’àrea de la zona on es troba 
l’escola on s’ha fet la preinscripció. La comunitat escolar creu que aquest model 
de zonificació itinerant és el més adequat per al municipi, ja que permet 
assignar de manera més justa una plaça escolar. 
 
Aquest nou model, aprovat pel Consell Escolar Municipal i pel Departament 
d’Ensenyament, com que és itinerant, s’ha de revisar cada curs, en funció de 
número de preinscripcions previstes, segons els cens municipal.  
 
És per aquest motiu que es presenta la proposta per al proper curs 2016- 2017, 
per a què sigui aprovada pel Ple Municipal i posteriorment presentada al 
Departament d’Ensenyament, que és qui ha d’autoritzar que la preinscripció per 
al proper curs es pugui fer segons aquesta proposta que ara es presenta. 
 
Aquest any hi ha un total de 103 empadronats/des al nostre municipi amb data 
de naixement l’any 2013 i que han de cursar P-3 el 2016-2017. 
 
Per al curs 2016-2017, el municipi està dividit en tres zones: 
 
ZONA 1: ESCOLA RIUMAR: anirà de la zona de Cooperatives de Vivendes 
fins als carrers Passatge Carranza – Sant Isidre. Durant el curs escolar 2016-
17 la línia serà de 23 alumnes. 
 
ZONA 2: ESCOLA SANT MIQUEL: anirà des dels carrers Passatge Carranza 
–Sant Isidre fins al C. Girona – Av. Robert Graupera – Av. Generalitat – C. 
St. Jaume. L’escola té assignades dues línies i durant el curs escolar 2016-17 
les línies seran de 23 i 24 alumnes cadascuna. 
 
ZONA 3: ESCOLA L’ASSUMPCIÓ: anirà des del C. Girona – Av. Robert 
Graupera – Av. Generalitat – C. St. Jaume fins a l’avinguda Colom. L’escola 
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té assignades dues línies i durant el curs escolar 2016-17 les línies seran de 16 
i 17 alumnes cadascuna. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar la proposta de zonificació per a la preinscripció P-3 per al curs 
escolar 2016/2017 d’acord amb el plànol que s’adjunta com a annex a la 
proposta. 
 
2n.- Que es presenti la proposta al Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes d’autoritzar que la preinscripció per al proper curs 
2016/2017 es pugui fer d’acord amb la mateixa. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea d’ensenyament per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 26 de febrer de 2015. Sgt. Carlos Serra Ventura” 
 

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

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

grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a la concreció de l’acord adoptat el passat 19 de gener en relació al 
calendari de Festes d’Estiu i de Festes Majors i donat que no es va poder 
dictaminar a la Comissió Informativa de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana el primer que s’ha de fer es aprovar la seva inclusió a l’ordre del dia, 
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i després de sotmetre-ho a votació a tots els portaveus dels grups municipals 
s’aprova per unanimitat la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 

FESTES 

 

15È.- PROPOSTA D’ALCALDIA DE CONCRECIÓ DE L’ACORD ADOPTAT 
EL PASSAT 19 DE GENER EN RELACIÓ AL CALENDARI DE FESTES 
D’ESTIU I DE FESTES MAJORS  
 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 

procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“El qui subscriu, com 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 en el ple municipal de data 19 de gener de 2016 es van adoptar els 
següents acords. 
 
“1r.- Aprovar el calendari de Festes d’Estiu i de Festes Majors per al proper any 
2016 d’acord amb l’agenda dels actes de les festes d’estiu i la proposta dels 
actes de Festes Majors organitzades per aquest ajuntament i pel C.D. La Cava 
descrits anteriorment. 
 
2n- Aprovar, en relació a la celebració de correbous, el programa d’espectacles 
taurins descrits anteriorment que es tenen previst realitzar, als efectes de 
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, fent constar que en cas que es produexi la variació 
o modificació d’algun acte de celebració de correbous per causes 
sobrevingudes serà mitjançant decret d’alcaldia. 
 
3r.- Facultar a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per al desplegament 
i execució eficaç del que s’acordi. 
 
4t.- Notificar el present acord a totes les entitats i associacions que realitzaran 
actes amb la col.laboració d’aquest Ajuntament per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
5è.- 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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Atès que  es vol procedir a la modificació de l’acord adoptat pel ple municipal 
de data 19 de gener, pel que fa als següents aspectes: 
 

1. En relació a les Festes Majors de Deltebre i degut al procediment de 

contractació pública establert, s’amplia la modalitat d’actes taurins 

inicials per al dissabte 13 d’agost amb un BOU EMBOLAT A LA PLAÇA 

en horari de 22h a 23h. 

2. En relació a les Festes Majors que organitza el C.D. La Cava es 

concreten els actes festius i taurins, en modalitat i horaris, a través del 

conveni de col·laboració que s’annexa.  

3. Es faculta a l’Alcalde per a la signatura del conveni, amb tramesa al C.D. 

La Cava per als efectes oportuns, i les modificacions que s’escaiguin per 

concretar el calendari d’actes festius de Deltebre sense que suposi un 

increment dels dies de Festa Major ni de nous dies d’actes taurins no 

previstos.  

4. Actualitzar el Calendari de Festes d’Estiu i trametre l’acord actualitzat 

d’actes taurins del municipi de Deltebre a la Delegació del Govern de la 

Generalitat a les Terres de l’Ebre.  

Per tot l’esmenat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Ampliar, en relació a les Festes Majors de Deltebre i degut al procediment 
de contractació pública establert, la modalitat d’actes taurins inicials per al 
dissabte 13 d’agost amb un BOU EMBOLAT A LA PLAÇA en horari de 22h a 
23h. 
 
2n.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Deltebre i el CD 
La Cava per a la celebració de les Festes Majors de Sant Roc 2016 (s’annexa a 
la proposta) on es concreten els actes festius i taurins, en modalitat i horaris. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni, amb tramesa 
al C.D. La Cava per als efectes oportuns. 
 
4t.- Facultar a l’alcalde per a realitzar les modificacions que s’escaiguin per 
concretar el calendari d’actes festius de Deltebre sense que suposi un 
increment dels dies de Festa Major ni de nous dies d’actes taurins no previstos.  
 
5è.- Actualitzar el Calendari de Festes d’Estiu i trametre l’acord actualitzat 
d’actes taurins del municipi de Deltebre a la Delegació del Govern de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre. 
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6è.- 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 i teixit associatiu per als efectes que correspongui. 
 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre,  4 de març de 2016. Sgt. Lluís Soler Panisello” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. 

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

grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat per tant queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord. 
 
MOCIONS 
 
16È.- MOCIÓ DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA 
D’AFERS EXTERIORS  
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 

procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“Els qui subscriuen, grups municipals CiU, ERC-AM i CUP DELTEBRE-PA a 
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els 
concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el 
Tribunal Constitucional (TC) ha suspès provisionalment la Conselleria d’Afers 
Exteriors de la Generalitat de Catalunya mentre en resol el dictat definitiu. 

El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d’inconstitucionalitat 
contra les iniciatives democràtiques del Govern de Catalunya –Llei catalana 
d’horaris comercials, Decret Llei contra la pobresa energètica, Impost sobre els 
dipòsits bancaris, Declaració de sobirania, Llei catalana de professions de 
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l’esport, etc.- un modus operandi contra les nostres competències i autogovern 
davant el qual no podem restar impassibles.  

La Conselleria d’Afers Exteriors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la 
bona salut de les transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 
Catalunya va augmentar les exportacions en un 6,1% respecte l’any anterior, 
situant-se en un rècord històric que representa el 25,5% del total estatal de 
vendes a l’exterior.  

Per tot això, PROPOSEM al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 
 
1r.- Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de 
Catalunya de realitzar política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot 
servir als ciutadans. 
 
2n.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos 
judicials per part del Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques 
catalanes i, en concret, el darrer que afecta la Conselleria d’Afers Exteriors. 
 
3r.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a 
terme per mantenir intacta la conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves 
funcions.  
 
4t.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la 
suspensió de la Conselleria d’Afers Exteriors. 
 
5è.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Govern espanyol. 
 
6è.- Traslladar el present 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,  2 de març de 2016. Sgt. CiU, ERC-AM, CUP DELTEBRE-PA i CE-

SD-CP.” 

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

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

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat per tant queda expedit el tràmit 
adequat sent facultat el Sr. Alcalde per a portar-ho a cap i per a portar a efecte 
lo que sigui necessari per a l’execució d’aquest acord.” 
 
17È.- MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL 

GOVERN DE LA GENERALITAT PEL DIA INTERNACIONAL DE LES 

DONES. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, les representants de les 

tres associacions de dones del nostre municipi, procedeixen a la lectura en la 

seva part bastant a la proposta següent: 

  
“Els qui subscriuen, grups municipals de CiU, ERC-AM i CUP DELTEBRE-PA a 
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els 
concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat pel 8 de març de 2016, 
Dia Internacional de les Dones, la següent  

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

“Enguany celebrem el 8 de març en un context totalment nou. Per una banda, 
Catalunya ha iniciat un procés polític per tal de preparar les bases de la futura 
constitució catalana, i ho ha fet amb el compromís de dur-lo a terme d’una 
manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l'apoderament 
de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i 
integradora (Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’inici del procés 
polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015 Tram. 250-00001/11). 

Per una altra banda, finalment disposem d’un marc normatiu que estableix i 
regula els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la 
no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de 
la vida: la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
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Aquest nou context fa que la celebració d’aquest Dia internacional de les dones 
prengui avui una dimensió, si cap, encara més significativa. 

El 1791 Olympe de Gouges va escriure la seva famosa Declaració dels Drets 
de la Dona i la Ciutadana, com a reacció a la Declaració dels Drets de l’Home i 
del Ciutadà que només reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava 
les dones en una manifesta situació d’inferioritat. 

La Declaració dels Drets de la dona i la Ciutadana començava amb les 
següents paraules: ‘Home, ets capaç de ser just? Una dona et fa aquesta 
pregunta.’ I el seu Article 1 establia textualment: ‘La dona neix lliure i és igual 
que l’home en drets. Les distincions socials només poden estar fundades en la 
utilitat comuna’. 

Més de 200 anys després, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, fruit d’un llarg camí de les dones a favor 
dels seus drets i de la seva llibertat; un camí que, al nostre país igual que a 
d’altres, es va iniciar amb la reivindicació històrica del moviment de dones i del 
moviment feminista. En una diada com la d’avui no hem de passar per alt que 
els avenços aconseguits, després de molts temps, són fruit, entre d’altres 
coses, de la lluita i l’esforç de moltes dones. Dones que amb la seva valentia i 
el seu sacrifici van fer possible que la veu de totes i cadascuna d’elles fos 
escoltada. 

El preàmbul de la Llei 17/2015,del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes comença dient: 

‘El dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal 
per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica 
moderna que vol eradicar el sistema patriarcal, androcèntric i sexista. A fi que 
es compleixi plenament aquest dret, no només ha d’ésser reconegut legalment 
sinó que, a més, s’ha d’exercir d’una manera efectiva implicant-hi tots els 
aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals.’ 

I més endavant diu: 

‘En definitiva, aquesta llei ha de comportar un benefici per a tothom, dones i 
homes, ja que ha de permetre construir noves pautes de relació entre homes i 
dones, basades en el respecte i en l’equitat, i també contribuir a millorar la 
societat i fer-la més democràtica, justa i solidària.’ 

Aquesta Llei cal situar-la en el context d’una transformació de les polítiques 
públiques que té l’objectiu d’emmarcar normativament la transversalitat de la 
perspectiva de gènere en tots els àmbits, i que contribuirà a fer possible 
l’exercici d’una democràcia plena. 
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Transversalitat que és plantejada com una eina que ha de donar com a resultat 
un canvi de models organitzatius i uns nous valors que repercuteixin en l’actitud 
de les persones i en les actuacions dels actors polítics, econòmics i socials. Cal 
que, des de les institucions, anem feminitzant la societat, és a dir, anem 
incorporant les dones, les seves aspiracions, les seves aportacions i formes de 
fer, la seva sensibilitat, al centre de la política. 

Som conscients que la perspectiva de les dones ha de ser tinguda en compte, 
no pot quedar invisible davant la suposada universalitat del que és masculí. Cal 
reconèixer el valor d’allò femení, tradicionalment menystingut i ignorat per 
l’esfera pública, que és on es prenen decisions. Allò femení parla del benestar 
de les persones per contraposició a la centralitat que ocupa el benefici 
econòmic. Quan una societat dóna importància a allò femení, al benestar de les 
persones, tota la societat hi guanya. 

Hem avançat en la transformació dels marcs legals, ara disposem d’una Llei 
que ens aporta els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat 
i a la no discriminació de les dones. 

Sabem que les lleis són importants, són bàsiques, però també sabem que han 
d’anar acompanyades de transformacions socials i culturals que, a través de la 
reflexió i el compromís, tant a nivell individual com a nivell comunitari, ens 
permetin construir un imaginari col·lectiu que incorpori el reconeixement de 
l’experiència i l’expertesa femenina i feminista en tots els àmbits. Perquè les 
noves referències de relació entre dones i homes, han de ser referències de 
relació basades en el respecte de la diferència entesa com un valor social 
imprescindible. Perquè no podem oblidar que la identitat de gènere és una 
construcció cultural i social; que el canvi serà fruit del treball i de la lluita de 
moltes dones per ésser reconegudes en i des de la seva singularitat, sense 
cedir davant els estereotips de gènere; estereotips que no contemplen la 
diversitat de les dones i representen una limitació en els seus projectes i 
desitjos. 

Arribar a aquesta visió de la societat és un procés que requereix 
transformacions. Es tracta d’anar deconstruint, de mica en mica, les condicions 
socials i culturals determinants d’un sistema que concep i explica el món tot 
mantenint les dones en el marge, i d’anar avançant, pas a pas, cap a una 
societat més justa i més lliure per a dones i homes. I això és feina de tot el 
conjunt de la societat, de les institucions i també de la ciutadania. 

Des del Govern de la Generalitat som totalment conscients d’aquesta realitat i 
per això volem expressar avui públicament la nostra voluntat de dialogar amb 
les dones per conèixer les seves experiències i reconèixer les seves 
experteses i donar suport al procés de visibilitat de les aportacions de les dones 
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per aconseguir, conjuntament, projectar noves mirades sobre el món i trobar 
noves vies de transformació personal i col·lectiva cap al respecte i l’equitat. 

Volem també fer públic el nostre compromís d’impulsar i desenvolupar el 
manament que el nou marc normatiu per a la igualtat efectiva de dones i homes 
ens dóna, i de fer-ho de manera coordinada i col·laborativa amb totes les 
institucions i amb tots els actors implicats. 

Gràcies a les lluitadores i lluitadors del passat, dones i homes d’avui podem 
viure en llibertat i decidir sobre els nostres actes com a persones de ple dret. 
Gràcies a les reivindicacions dels feminismes i a les mobilitzacions de les 
dones que ens han precedit, avui disposem de les eines per seguir avançant en 
el camí cap a la igualtat efectiva de dones i homes. Perquè aquest no és un 
camí finalitzat, encara ens resta molta feina per fer, moltes fites per assolir, 
hem de seguir avançant.” 

Des del món municipal català, també ens volem fer nostra aquesta declaració 
institucional del 8 de març de 2016, que ens encoratja a seguir lluitant per 
assolir l’equitat de gènere.  

Per tot això, al Ple de la Corporació PROPOSEM s’adoptin els següents 

ACORDS: 
 
1r.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre a la 
declaració institucional del Govern de la Generalitat pel Dia Internacional de les 
Dones. 
 
2n.- Trametre aquest acord a l’Institut Català de les Dones, a les associacions 
locals de defensa de la igualtat de gènere i als mitjans de comunicació 
municipals. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea de les dones per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  2 de març de 2016. Sgt. CiU, ERC-AM, CUP DELTEBRE-PA I CD-

SD-CP.” 

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

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

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

PART DE CONTROL 
 
18È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 91/2016 A LA NÚM. 263/2016 
 

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. 91/2016 a la núm. 263/2016 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. 

 
19È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
El Sr. Alcalde informa que el dimecres 23 de març a les 9,30 de la nit i a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament tindrà lloc la constitució del Consell de Riumar i que 
properament es farà la convocatòria oficial. 
 
També informa que el dimarts dia 5 d’abril tindrà lloc el ple ordinari de 
l’ajuntament. A partir d’ara, serà retransmès en directe a través de la pàgina 
www.deltebre.cat, o sigui que tothom des de la seva casa o presencialment des 
de la sala de plens de l’ajuntament podrà seguir el plenari. 
 
20È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Aspa d’ERC i aquest diu que el dia de la 
inauguració del Pavelló Josep Luque, una persona discapacitada li va fer notar 
que no havia o al menys no havia trobat l’accés. 

http://www.deltebre.cat/


 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

23 
 

 
L’alcalde contesta que s’ha seguit el projecte que es va fer al govern anterior, i 
si és la vorera se pot arreglar. 
 
Passa la paraula al Sr. Salvador Bertomeu, i aquest diu que falta una part 
d’urbanització de la zona, perquè s’ha arribat a un acord amb tema de millores, 
i no cal ni dir que es tindrà en compte el tema d’accés a minusvàlids. 
 
Demana la paraula el Sr. Bertomeu de Compromís d’Esquerres, per a que 
intervingui el Sr. Joan Alginet, el qual comunica que renuncia al càrrec de 
regidor del seu grup CE-SD-CP. 
 
El Sr. Alcalde fa menció també a la renuncia del Sr. Joan Bertomeu, regidor 
des de fa 25 anys amb molta experiència, i també de la Sra. Carme Franch, la 
qual tenia una sensibilitat especial i durant 4 anys a l’oposició i 8 mesos al 
govern ha aportat una tendència de molta humanitat i serenitat que la 
caracteritzen. 
 
I avui ens deixa el Sr. Alginet, que és i ha de ser un actiu per a Deltebre i a 
nivell del servei públic de Deltebre. Com a Alcalde li vol agrair tot el que ha fet 
durant els 4 anys anteriors, al govern i també aquests mesos a l’oposició tot i 
que el paper no és el mateix. Hi ha poca gent jove que s’impliqui en política 
com ells dos, al mateix moment i personalment i en tota la sinceritat li dol que 
plegui, ja que els actius s’han de conservar per enlairar a Deltebre, que és el 
que vol tothom estiguéssim al grup que sigui. Li dona les gràcies i espera que 
sigui fins prompte. 
 

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 
 

  
  
 
 

 


