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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 6/2016 
DATA:  10 DE MAIG DE 2016 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:19 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. 
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: Ningú.  
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTIVA 

1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
- ORDINÀRIA NÚM. 4/2016, DE DATA 05/04/2016 

 
El Sr. Alcalde pregunta si algún dels grups polítics tenen alguna objecció a fer a 
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat 
 

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

 
HISENDA 

 
2N.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 1R TRIMESTRE DE 2016 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 1r Trimestre de 
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2016 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple 
assabentat. 
 
3R.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 1R TRIMESTRE DE 
2016 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 1r 
trimestre de 2016 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. 
 
 
4T.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT 1R TRIMESTRE DE 2016 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 1r trimestre de 2016 a la 
Generalitat de Catalunya (EACAT) i al Ministeri d’Hisenda  i Administracions 
Públiques, restant el Ple assabentat. 
 

5È.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 1R 
TRIMESTRE DE 2016.- 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/2105/2012 1r trimestre de 2016, restant el Ple assabentat. 
 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LA 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 3 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 
subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió de data 17 de novembre de 2015 va 
aprovar la modificació de les ordenances fiscals que havien de regir a partir del 
dia 1 de gener de 2016. 
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Entre les ordenances modificades s’incloïa la núm. 15, Reguladora de la Taxa 
pel subministrament d’aigua, gas i electricitat. Més concretament, es 
modificaven les tarifes pel subministrament d’aigua i, a més, s’afegien els 
apartats 3, 4 i 5 a l’article 5 (Beneficis fiscals), per tal que els usuaris 
necessitats es poguessin acollir a l’anomenada “tarifa social” del 
subministrament d’aigua potable. 
 
El ple, en la seva sessió de data 5 d’abril d’enguany va aprovar la modificació 
de les Bases reguladores d’ajuts socials sobre determinats tributs locals, i més 
concretament, les Bases sisena (valoració de la situació social, econòmica i al 
compliment dels requisits) i setena criteris de concessió, valoració i 
repartiments dels ajuts), per tal d’aconseguir un major nombre de beneficiaris 
de les mateixes. 
 
L’article 5 (Beneficis fiscals) de l’ordenança núm. 15 te, actualment, una 
redacció diferent de les Bases a les quals fa referència el paràgraf anterior. Per 
tant, i per tal d’unificar criteris i requisits a l’hora de l’atorgament d’ajuts 
referents a tributs locals, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Derogar i deixar sense efecte l’article 5 (Beneficis fiscals) de la vigent 
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua, 
gas i electricitat. 
 
SEGON. 
Aprovar inicialment la nova redacció de l’article 5 (Beneficis fiscals) de la vigent 
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua, 
gas i electricitat, amb el text següent: 
 
“Article 5. Beneficis fiscals. 
1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per la determinació 

del deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta 
taxa. 

2. Malgrat el que s'ha disposat a l'apartat anterior, a l'article regulador de la 
quota tributària d'aquesta ordenança es contenen les tarifes reduïdes 
aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat 
econòmica. 

3. Podran ser beneficiaries de la Tarifa social a la qual fa referència l’article 6, 
els propietaris de l’habitatge, titulars d'un contracte d'arrendament o els 
titulars d’un dret real d’usdefruit que ho sol·licitin anualment. 

4. Per tal de poder-se acollir als beneficis de la Tarifa social, els sol·licitants 
hauran de reunir els següents requisits: 
- Les persones beneficiàries han d’estar empadronades a Deltebre, a 

l’habitatge pel qual se sol·licita l’exempció, en data d’inici del termini de 
presentació de sol·licituds de la convocatòria. 
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- Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, incloent 
les referents a aquest Ajuntament, en data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 

- Que hi hagi una situació de necessitat en el sentit econòmic. 
- Que la necessitat s’ajusti a la tipologia de l’ajut establert. 

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

 Ingressos del treball per compte aliena 

 Beneficis i pèrdues del treball per compte propi 

 Pensions, subsidis i prestacions socials 

 Rendes de capital i de la propietat 

 Ingressos percebuts per menors 

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

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

 Per a cada menor de més a la llar: IRSC x 0,3 

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

Unitat familiar  

Un adult  739,86 

Un adult i un menor*   961,82 

Un adult i dos menors   1183,78 

Un adult i tres menors  1.405,74 

Dos adults   1.109,79 

Dos adults i un menor   1.331,75 

Dos adults i dos menors   1.553,71 

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

Tres adults i un menor   1.701,68 

Tres adults i dos menors  1.923,64 

Tres adults i tres menors   2.145,60 

*Menor de 18 anys 

 

A) Taula de puntuació per la valoració econòmica 
 Punts 

Ingressos inferiors al 10% dels ingressos màxims mensuals  100 

Ingressos entre el 10% i inferiors al 20% dels ingressos màxims mensuals  90 

Ingressos entre el 20% i inferiors al 30% dels ingressos màxims mensuals  80 

Ingressos entre el 30% i inferiors al 40% dels ingressos màxims mensuals  70 

Ingressos entre el 40% i inferiors al 50% dels ingressos màxims mensuals 60 

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

Ingressos entre el 60% i inferiors al 70% dels ingressos màxims mensuals 40 

Ingressos entre el 70% i inferiors al 80% dels ingressos màxims mensuals  30 

Ingressos entre el 80% i inferiors al 90% dels ingressos màxims mensuals  20 

Ingressos entre el 90% i fins al 100% dels ingressos màxims mensuals  10 

 

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

 Punts 

Família nombrosa  6 

Família monoparental 6 

Infants en acolliment/infant 5 

Situació d’atur/membre  

- En el moment de la sol·licitud 2 

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

Discapacitats/membre  2 

Persones amb dependència/membre  4 

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

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

 
5. Lloc de presentació i documentació: 

Les sol·licituds es presentaran preferentment a l’Espai d’Atenció a la 
Ciutadania (EAC) de l’Ajuntament de Deltebre i aniran acompanyades de la 
documentació necessària que acrediti la situació econòmica familiar, i la 
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corresponent documentació annexa d’acord amb allò previst en la present 
ordenança. 

 
No obstant això, podran presentar-se per qualsevol dels mitjans que preveu 
l’article 39.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
a) La documentació que caldrà aportar, juntament amb la sol·licitud 

normalitzada, per valorar els ajuts és: 
o DNI del sol·licitant 

o Certificat de convivència 

o Carnet de família nombrosa i/ de família monoparental 

o Carnet de persona amb disminució 

o Documentació acreditativa de la situació econòmica i social 

durant els tres mesos anteriors a la data de la sol·licitud i 

autorització a l’Ajuntament de Deltebre per consultar les dades de 

la persona sol·licitant i unitats familiar davant l’Agència Estatal 

d’Administració Tributària: 

  Acreditació ingressos econòmics de la unitat familiar del 2015: 
 - Certificat de l’INSS o de l’òrgan corresponent en cas de percebre 
pensió per jubilació, invalidesa o viudetat. 
 - Certificat del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya en cas de percebre pensió no 
contributiva per jubilació o invalidesa. 
 - Certificat de l’INSS conforme no percep cap pensió. 
 - Acreditació d’ingressos producte del treball/atur: 
 - Vida laboral actualitzada de tots els membres del nucli familiar 
majors de 16 anys. 
 - Si treballa per compte aliè, fotocòpia de les tres últimes nòmines 
(paga extra inclosa, si escau). 
 - Si és autònom: 
o L’última liquidació trimestral del IRPF o bé el butlletí de 

cotització a la Seguretat Social. 
 - Si no treballa, ha d’aportar el següent justificant: 
o   Certificat de l’OTG del subsidi o prestació d’atur que ha 

percebut   durant els últims tres mesos, o bé certificat de l’OTG 

conforme no percep cap prestació. 

- Moviments de tots els comptes de totes les entitats bancàries, 

dels últims tres mesos, de tota la unitat familiar. 

  
b) Acreditació del pagament del rebuts d’aigua potable en cas de lloguer i 

usdefruit. 
- Fotocòpia darrer rebut de lloguer de l’habitatge.  
- Fotocòpia del contracte d’arrendament.  
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- Fotocòpia documentació acreditativa dret real usdefruit.  
- En cas de lloguer o usdefruit, fotocòpies dels darrers rebuts, si el 

titular  no es el mateix que el/la sol·licitant. 
c) Qualsevol altra documentació que per a la correcta valoració de la 

sol·licitud pugui ser requerida durant la tramitació de l’expedient o 
aportada per la persona interessada si així ho considera convenient. 

d)  No es valorarà aquelles sol·licituds o aspectes avaluables parcials que 
no acreditin de forma fefaent la situació reals econòmica i social i que 
aquesta es troba en vigor per mig de documents oficials”. 

 
TERCER. 
Exposar al públic aquest acord per tal de que contra el mateix, en un termini de 
TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que 
s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre tràmit. En el cas que es 
presentin seran resoltes pel ple municipal. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 25 d’abril 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 a favor de la proposta. 

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

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

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (CDC), Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 
(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 
Francisco Castro Casanova (CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert 
Bertomeu Callau (CDC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres 
Fabra (CE-SD-CP),  Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-
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AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP 
DELTEBRE-PA) i un vot  d’abstenció 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. 
 
7è.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE 
FACULTATS DE  GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ 
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LES QUOTES URBANITZACIÓ, 
PARTICIPACIÓ I REPARCEL·LACIONS URBANÍSTIQUES, TAXA PER LA 
SANITAT I SALUBRITAT PÚBLIQUES, PREU PÚBLIC LLOGUER 
D’ELEMENTS, MOBILIARI I MATERIALS MUNICIPALS, TAXA PER L’ÚS 
D’INSTAL.LACIONS MUNICIPALS NO ESPORTIVES, PREU PÚBLIC PER 
ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, TURÍSTIQUES, EDUCATIVES I 
FESTIVES I SANCIONS PLA D’USOS. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 3 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La  que subscriu, Lluïsa Ventura Ventura, com a regidora delegada de la 
subàrea d’Hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, 
al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en 
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la 
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les 
Administracions Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç 
exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic 
que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en 
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats 
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix 
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara 
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a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la 
utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
  
En data 29 de març de 2005 es va signar el conveni regulador de la delegació 
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la 
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent 
acord de delegació. 
 
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i després del corresponent 
debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció 
donada per la Llei 57/2003, al Ple de l’Ajuntament PROPOSO que s’adoptin els 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, 
amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de 
les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, 
que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal 
efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, 
de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 
de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 

- Delegació de la recaptació en període voluntari i en període 
executiu de: 

1. Quotes d’urbanització, participació i reparcel·lacions 
urbanístiques (Unitats urbanístiques de gestió per 
cooperació a atribuir als beneficiaris de l’àmbit) 

2. Taxa de sanitat i salubritat pública (Ordenança fiscal 
núm. 14) 

3. Preu públic per lloguer d’elements, mobiliari i materials 
municipals (Ordenança fiscal núm. 23) 

4. Taxa per l’ús d’Instal.lacions Municipals no Esportives 
(Ordenança Fiscal núm. 32) 

5. Preu públic per Activitats Culturals, Esportives, 
Turístiques i Festives (Ordenança fiscal núm. 37) 

6. Sancions administratives (relatives al Pla d’usos) 
 
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del 
conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes 
les delegacions conferides. 
 
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 
31 de desembre de 2016, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes 
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consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol 
d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, 
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla 
el present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de les taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
administratives delegades o encomanats a BASE-Gestió d’ingressos. 
 
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació 
de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la 
normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats 
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre per la formalització 
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament 
del present acord. 
 
Vuitè.- 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, 27 d’abril 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 en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

GESTIÓ INTERNA 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL 
PADRÓ MUNICIPAL 
 
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 3 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Afers Interns 
i Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipal s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del 
Padró Municipal d’Habitants referida a l’1 de gener de 2016, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2015. 
 
Per confeccionar aquest resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística 
(en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de 
la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins 
al mes de març de 2016. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.Articles 81 i 82 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
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2.Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sots-secretaria del Ministeri de 
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró 
Municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2016, 
i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2015. El resum que s’aprova s’adjunta com a 
annex a la proposta. 
 
 

 
 
2n.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2016, que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques 
sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà lo que estimi adient. 
 
Deltebre, 19 d’abril de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ 

PER A L’EQUIPAMENT I LA GESTIÓ DE LA LLAR DE INFANTS DE 

DELTEBRE 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 3 de maig de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Afers Interns 
i Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en la seva sessió de 
data 27 d’octubre de 2009 resolgué adjudicar definitivament la concessió 
administrativa per a l’explotació del servei d’equipament i gestió de l’Escola 
Bressol a Deltebre a l'empresa "Residència per a la Tercera Edat l’Onada, SL", 
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la qual es va formalitzar mitjançant la signatura del corresponent contracte de 
concessió, portada a terme en data 2 de desembre de 2009. 
 
Atès que en data 5 de desembre de 2012, l’Ajuntament i l’empresa "Residència 
per a la Tercera Edat l’Onada, SL" van signar un contracte de modificació de la 
concessió adjudicada en el seu dia. 
 
Atès que des de la tramitació de l’expedient administratiu per a l’adjudicació de 
la concessió del servei fins a data d’avui, han variat substancialment les 
circumstàncies, tant econòmiques (notable disminució d’aportacions per part de 
la Generalitat de Catalunya) com de demanda de llocs per a alumnes de la llar 
d’infants, la qual cosa ha comportat que, actualment hi hagi una bona part de 
l’immoble construït a l’efecte sense un ús efectiu de les instal·lacions. 
 
Atès que actualment, l’Ajuntament precisa d’un espai per implementar una 
“escola de música”, en el qual es puguin impartir classes musicals i es pugui 
assajar per part dels alumnes de l’esmentada escola. 
 
Per tot l’exposat, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACODS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la proposta de modificació del contracte de concessió 
administrativa per a l’explotació del servei d’equipament i gestió de l’Escola 
Bressol atorgada a l'empresa "Residència per a la Tercera Edat l’Onada, SL" 
mitjançant contracte signat en data 2 de desembre de 2009, i modificada 
mitjançant contracte signat en data 5 de desembre de 2012, modificació que 
consta de sis clàusules. 
 
SEGON. 
Notificar aquest acord, així com trametre una còpia de l’esborrany del contracte 
de modificació proposat, a l’empresa "Residència per a la Tercera Edat 
l’Onada, SL", en la seva qualitat de concessionària del servei d’equipament i 
gestió de l’Escola Bressol, i atorgar-li un termini de DEU dies, a partir de la 
recepció de la notificació d’aquest acord, per tal de que pugui presentar les 
al·legacions que consideri del seu interès en relació a la modificació proposada. 
 
TERCER. 
En el supòsit de no presentació d’al·legacions per part de l’empresa 
concessionària durant el termini d’audiència atorgat, facultar a l’alcalde-
president per a la signatura de l’esmentat Contracte de modificació. 
 
QUART. 
Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
gestió interna per al seu coneixement i efectes oportuns. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 28 d’abril de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà en contra de la proposta. 

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

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

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

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

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

 
Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 
relativa a l’aprovació Text  Refós Modificació Puntual de les NNSS de 
Planejament pel que fa al PAU Camí de Sirga i donat que no es va poder 
dictaminar a la Comissió Informativa de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble es va acordar posteriorment en Junta de Portaveus la seva inclusió a 
l’ordre del dia. 
 
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 

 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
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10È.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ TEXT REFÓS 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT PEL QUE FA 
AL PAU CAMÍ DE SIRGA (Exp. 3/2014) -Segons acord de la Comissió 
d’urbanisme de les Terres de l’Ebre de 5 de novembre de 2015-. 
 
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 qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre en la seva sessió de data 5 de novembre de 2015 en el que es va 
aprovar definitivament la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament PAU Camí de Sirga (exp. 3/2014) promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, supeditant-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional i degudament diligenciat, s’incorporin les prescripcions 
següents: 
 
1.1 . Pel que fa als informes: 

- Cal donar compliment a l’informe de la Direcció General 

d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, de 26/10/2015, i a l’informe de 

la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri 

d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient de 31/03/2015, i, si, s’escau, al 

que es recapti en virtut de la petició del STUTE de 14/08/2015. 

- Cal sol.licitar un nou informe a l’ACA i als Serveis Territorials de les 

Terres de l’Ebre del Departament d’Interior. 

1.2 . Cal completar la documentació de la Modificació (memòria, normativa, 
plànols d’ordenació i l’avaluació econòmica i financera) amb la concreció de les 
obres necessàries per tal de que les cotes d’urbanització resultants compleixin 
la condició de grau de risc d’inundació tenint en compte que la cota 
d’urbanització referent a la cota de la làmina d’aigua per a T100 és de 2,89 m 
snm i que no es poden provocar afeccions als predis veïns.  
 
1.3. Cal justificar el sostre màxim previst per a les parcel.les de la zona hotelera 
per tal de poder integrar millor les noves edificacions a l’entorn i seguir les 
directrius de la Llei de Costes sobre la no formació de pantalles 
arquitectòniques. 
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1.4 Cal completar i esmenar la documentació (memòria, plànols, normativa 
urbanística, agenda, avaluació econòmica i financera i estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada) tenint en compte l’exposat en la part valorativa. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal, Sr. Josep Raventós Duran, on es 
concreta que la proposta de text refós s’ajusta a les prescripcions 
contemplades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació adopti els 
següents acords: 
 
1r.- Trametre per duplicat exemplar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Terres de l’Ebre el corresponent text refós de la modificació puntual de les 
normes subsidiàries de planejament PAU Camí de Sirga (exp. 3/2014) a 
efectes de procedir a l’executivitat de l’acord adoptat per aquesta en data 5 de 
novembre de 2015. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde, amb l’ajut del regidor que subscriu, per al 
desplegament i execució eficaç del que s’ha acordi. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  5 de maig de 2016. Sgt. Lluís Soler Panisello” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
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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 
 

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LES OBRES DE 
FINALITZACIÓ DE LA 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 3 de maig de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Salvador Bertomeu Bertomeu, Tercer Tinent d’Alcalde de 
l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble i en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Atès que es interès d’aquest Ajuntament la licitació del contracte d’obres del 
projecte “Finalització de la urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 
2ª fase, sectors A, B i C”. 
 
Atès que aquest plec de condicions econòmic-administratives, particulars, 
jurídiques i tècniques és el model establert a l’efecte pel Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 22.2.n) de la llei 11/1999, 
de 21 d’abril, modificadora de la Llei 7/1985 i la Disposició Addicional segona 
del TRLCSP, es competent el ple per aprovar “les contractacions i concessions 
de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris 
del pressupost, i en qualsevol cas, els 6.000.000 euros, així com els contractes 
i concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els 
plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les anualitats 
superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en 
aquesta lletra”, PROPOSO al ple de la Corporació adopti els següents 
 
ACORDS: 
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PRIMER.- Aprovar en base a l’article 115 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contracte dels 
Sector Públic, el plec de condicions econòmic-administratives i particulars que 
han de regir en la licitació del contracte d’obres del projecte “Finalització de la 
urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 2ª fase, sectors A, B i C”, 
mitjançant un procediment obert i una pluralitat de criteris d’adjudicació 
conforme al que estableixen els articles 157 a 161 del TRLCSP, en relació al 
pressupost base de licitació. 
 
SEGON.- Que per part dels tècnics de l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals es 
procedeixi a la tramitació de l’expedient per tal de formalitzar la contractació.    
 
TERCER.- 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 al seu coneixement i efectes oportuns.        

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

 
Deltebre, 27 d’abril 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 d’abstenció a la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

seu grup serà en contra de la proposta. 

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

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

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

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

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

 
PART DE CONTROL 
 
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 386/2016 A LA NÚM. 518/2016 
 

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. 386/2016 a la núm. 518/2016 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. 

 
13È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
14È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago de la CUP, i aquesta diu que li han arribat queixes del servei 
que presta l’Escola Bressol, per quant hi han algunes famílies que han hagut de 
marxar a portar els crios a Sant Jaume i a alguns altres serveis, i donat que hi 
ha una comissió de seguiment, segons diu el contracte, de seguiment i control 
del funcionament del servei on hi ha regidors i funcionaris nomenats pel mateix 
Alcalde, voldrien saber si se’n sap alguna cosa i que es pensa fer al respecte. 
 
Contesta el Sr. Alcalde, i amb el tema de l’Escola Bressol, tal i com deia el Sr. 
Aspa, s’ha de promocionar i s’ha de regularitzar, perquè si s’aproven els preus 
públics, les famílies no estan contentes, l’empresa no està contenta i la 
competència tampoc, és que algo falla.  
Per tant, s’ha convocat varies vegades a l’empresa, donat que moltes famílies 
els han fet arribar pel registre, per correu electrònic, per telèfon, per whatsap, 
queixes reiterades de l’Escola Bressol. I la penúltima vegada que se’ls va 
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convocar els demanàvem el pla de cobertura de ràtios, i se’n van assabentar 
que havien dos professionals de l’Escola Bressol que s’havien agafat la baixa, i 
no s’havien cobert els llocs, i per tant no es complia la ràtio.  
Des del Departament d’Ensenyament també van tenir una inspecció, en pocs 
dies, i en aquella setmana van cobrir les ràtios, que ara ja es compleixen. 
L’empresa està intentant posar equilibri, s’està mirant tot. El contracte va ser en 
vespres de festes d’agost, per a 20 anys. 
 
Intervé ara el Sr. Tomàs Castells del PPC, i diu que tal i com ha dit al punt 6è 
del ple, la pregunta és pel tema de les ordenances, el dia 17 de novembre 
passat l’ajuntament va aprovar les ordenances municipals, el PPC va votar a 
favor de les ordenances, que van portar una mica de treball i enrenou, perquè a 
l’entrar a l’ajuntament lo nou equip de govern, tal i com sempre es fa, es vol 
reactivar i fer coses. Lo vot del PPC va ser un vot de confiança en la matització 
de que ja es veuria a que donava, i al final de l’exercici es vorà si es paga més 
o menys, amb aquest tipus de canvis i bonificacions per metres, taxes, 
escombreries, etc. 
Arriben els impostos i els comentaris de la gent del poble, el ciutadà de 
Deltebre paga més, al menys és la percepció que hi ha, i pregunta si s’ha 
valorat i analitzat aquesta situació. És veritat  que a aquestes ordenances  
s’aplica una sèrie de bonificacions, s’han abstingut al punt 6è, perquè també 
parlant amb veïns del poble, tot l’enumerat de documentació que se’ls demana 
als veïns, hi ha moltíssimes queixes, perquè se’ls demana certificats, rendes, 
etc., i clar quan arriba al punt de que a un veí del poble se li demanen extractes 
dels bancs de la unitat familiar per a veure tots els moviments que tenen 
aquelles persones, hi ha veïns que no ho accepten, o ho veuen molt complicat 
després de totes les tramitacions. 
S’entén que quan a alguna gent se li ha de fer una bonificació o uns beneficis 
fiscals, per suposat que ha de justificar que no té els ingressos pertinents. 
 
La pregunta és si s’ha fet alguna anàlisi o previsió de recaptació, per si es 
recaptarà més o menys, i llavors aquestes bonificacions que en el seu dia se va 
crear una expectativa de pagar impostos però amb bonificació. 
També és saber si s’ha recaptat el mateix, més o menys, però a més si s’han 
bonificat els imports que siguin. 
 
Un altre tema, és el de BASE, que quan es va aprovar la gestió, i si no recorda 
malament va ser quan va governar lo PPC, quan la gestió de recaptació es va 
portar des de la gent de la casa, funcionaris de l’ajuntament, quan després es 
va passar a BASE, el PPC va fer una sèrie d’aclariments perquè no es veia bé, 
dels impostos es dona un 3% i segons quins un 5%, ens paguen els 
treballadors, se suposa que hi ha un equilibri numèric, però BASE guanya 
diners. Si ho gestionés l’ajuntament, guanyaria la gent del poble i l’ajuntament 
es beneficiaria pot ser més. Però per altra banda, a l’ajuntament de Deltebre 
segons quins impostos li és difícil de recuperar i per BASE és més fàcil. 
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Se va dir que es miraria de fer-se lo dels aplaçaments, se li feia un tracte 
especial al veí i amb un interès baix i se li donava fins a dos anys per a pagar 
els impostos. Ara amb el conveni amb BASE no és així, és en menys mesos i 
més interès, i la gent se queixa perquè s’embarguen comptes i també reclamen 
cobros antics que després s’han de justificar per quant ja no disposen de les 
propietats. 
Si és possible intentar amb BASE  negociar que aquelles persones que no 
puguin pagar en sis mesos, donar-los una mica més de temps. 
 
Contesta el Sr. Alcalde, amb l’exemple de tres tributs que la gent se fixa més, 
les escombraries, per quantia de recaptació és la mateixa que l’any passat, la 
diferència és que hi ha 4000 famílies que estan contentes  i unes 1000 que no 
estan tant contentes. 
Pel que fa a l’IBI, estem al màxim de tot, no es pot baixar fins que no s’estigui 
millor amb el pla d’ajust, a 1,1 que és lo màxim que permet la llei. 
Pel que fa a l’aigua, això és lo gran desconegut, i té tants de dubtes com el Sr. 
Castells tingui, i per tant per això s’està fent una auditoria i una de les coses 
són los preus públics pel subministrament d’aigua, que són arbitraris, que ve 
una empresa i diu “és això” i a més s’han fet millores a la xarxa amb un import 
d’1.800.000 €. i qui acaba pagant aquests diners, el poble pujant les tarifes, i 
està signat des de l’any 2008, i no sap que li ha de dir, per això s’audita en 
aquests moments. 
Pel que fa a la documentació, de les 100 i pico famílies que se’ls ha demanat el 
compte, només ha hagut una que s’ha queixat.  
 
En quant a BASE, s’acaba el conveni el 31 de desembre de 2016 i s’ha quedat 
per al dijous que ve fer una reunió per la revisió del conveni, on estarà la 
interventora, que en el seu moment va fer un informe desfavorable per a no 
passar a BASE, perquè havia Unitat de Recaptació, i per això igual PPC com 
Convergència van votar en contra, però ara ja s’ha passat a BASE, per tant, el 
que s’ha de mirar és que a partir de l’1 de gener de 2017, intentar millorar el 
que es pugui. I en quant als ajornaments, l’ordenança i el conveni diu el que es 
diu, i ara quan van entrar a governar se’ls va dir que el fraccionament màxim 
que pot fer l’ajuntament són 48 mesos, i amb un informe de serveis socials, 
s’amplia el termini, però en el cas d’una empresa no, als particulars se’ls mira 
d’arreglar allargant-ho al màxim possible.  
 
Intervé ara el Sr. Gervasi Aspa d’ERC, amb el tema de BASE, ja que ha sortit, 
al 2012 no havia el que hi ha ara, s’havia de posar en comú tot el programari, 
se va fer perquè es donava de baixa una quantitat important de diners que no 
es cobraven. De totes maneres al 2016 vostè té l’oportunitat, adreçant-se a 
l’alcalde, de desfer el conveni, la gent que allí està ja aniria sola, i si es vol 
estalviar 300.000 € a l’any ara és el moment. 
Amb el tema de l’aigua, SUEZ és l’empresa mare d’AGBAR, SOREA, etc., 
aquesta gent fa temps que estudien llatí, i en saben molt d’expoliar recursos 
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públics, de fet a París s’han fet unes jornades de com remunicipalitzar els 
serveis públics, les coses van per aquest camí. 
 
Un altre tema, és una carta que circula, sobre l’Escola Bressol, i que va entrar 
el 13 de maig pel registre, i pot ser és hora de dir-li a l’empresa que hi ha n’hi 
ha prou, per tant li agrairia que s’arribés a un acord amb l’empresa i seria l’hora 
de municipalitzar. 
 
Pel tema del monument de ferro que hi ha a la plaça a l’av. Esportiva, que es 
prenguin mesures de seguretat. 
 
Pel que fa a la bandera blava, que també ha llegit a la premsa que fa ja tres 
anys que no la tenim a les nostres platges. 
 
Contesta el Sr. Alcalde, a lo del tema de BASE, que el Sr. Aspa ja es va saltar 
l’informe desfavorable d’intervenció i va poder posar-ho tot al dia, el que es 
buscarà és millorar el conveni. 
Pel que fa a l’Escola Bressol, el Sr. Aspa ha dit “municipalitzem”, si aquest no 
hagués fet un contracte tant blindat, seria més fàcil fer-ho. 
En tercer lloc, dins  a l’Escola Bressol, amb les cartes aquestes, hi ha dos 
professionals de baixa, un dels motius, se’ls va prometre uns sous per tancar 
les llars d’infants, que no han cobrat mai, i l’empresa diu que no té perquè 
assumir el que va prometre un alcalde, tota la raó te. 
Aquest matí també ha vingut un senyor de 80 i pico d’anys que ha tingut de 
pagar en recàrrec les C.E. del centre de La Cava perquè un alcalde li va dir que 
no calia pagar-ho, i l’altre alcalde li va dir que no podia complir-ho, i lo mateix 
que li va dir ell li dic jo, ja que el primer alcalde era el Sr. Aspa. 
 
Pel que fa al monument, es va passar l’altre dia amb el cap de policia i el nou 
arquitecte per a veure quines mesures de protecció se podrien posar i tant 
prompte es pugui se posarà. 
 
Amb el tema de la bandera blava, s’ha perdut dos anys, i enguany no s’ha 
demanat perquè estàvem esperant lo de les passarel.les de Riumar i es vol 
tenir ja, una platja de qualitat amb tots els serveis, i per tant no es pot dir que 
s’ha perdut enguany, perquè no s’ha demanat. Quan es tingui una platja amb 
tots els serveis, amb un contracte de manteniment de dilluns a diumenge los 
tres mesos d’estiu, a més s’està lluitant per a que les passarel.les de Riumar se 
puguin fer, des del Consell de Riumar, el Sr. Joan Bertomeu, des de Costes de 
l’Estat. El tema del balissament, etc..., i l’any que ve poder demanar la bandera 
blava. 
 
El Sr. Aspa, fa un incís, de que miri bé el Sr. Alcalde, el tema de sortir de 
BASE, ja que està tot el personal format, l’oficina muntada, etc. 
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El Sr. Alcalde diu que el dijous se reunirà amb BASE, per revisar el conveni, i 
està invitat el Sr. Aspa, si vol venir. 
 
També indica que enguany hi ha un nou programa de Deltafira, la Fira 
Gastronòmica “Mescla”. 
 
El dia 19 de maig s’iniciarà Deltafira amb els actes institucionals i acabarà el dia 
23 de maig. 
 
No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les 
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que 
es poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà 
arribar amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen. 
 

L’Alcalde,        El secretari acctal., 
 
 
 
Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


