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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 13/2016 
DATA:  13 DE DESEMBRE DE 2016 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 00:19 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, 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. 12/2016, DE DATA 8 DE NOVEMBRE. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA 

 
2N.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, 
PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES D'EXECUCIÓ PER A L'EXERCICI 
2017 
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 7 de desembre de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 
 
La interventora de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a 
l’expedient. 
 
En data 1 de desembre de 2016 la interventora ha emès informe relatiu als 
equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la 
Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
En data 7 de desembre de 2016 la interventora ha emès un nou informe relatiu 
als equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix 
la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en virtut de 
l’acord adoptat pel Consell de Ministres del dia 2 de desembre de 2016.  
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el 
pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels 
pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases 
d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el 
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
 
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost 
general. 
 
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial 
del pressupost. 
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L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada 
en vigor del pressupost. 
 
L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat 
de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb 
problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu 
pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost 
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de 
l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el 
seu pla d’ajust. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
 
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi 
d'Estabilitat Pressupostària. 
 
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 
d'Economia i Hisenda. 
 
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la 
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
Reglament núm.549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 
 
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per 
Eurostat. 
 
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació 
dels següents ACORDS : 
 
1r.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017, el qual, 
resumit per capítols, és el següent: 
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INGRESSOS 
 

PRESSUPOST DE L’ENTITAT 

  
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes 6.265.000,00.-€ 
2. Impostos indirectes 100.000,00.-€ 
3. Taxes i altres ingressos 3.233.710,30.-€ 
  
4. Transferències corrents 3.061.052,71.-€ 
5. Ingressos patrimonials 119.000,00.-€ 
6. Alienació d’inversions reals  174.000,00.-€ 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

7. Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
TOTAL INGRESSOS 

704.196,00.-€ 
65.000,00.-€ 

498.040,99.-€ 
 

14.220.000,00.-€ 

 
 

DESPESES  
 

PRESSUPOST DE L’ENTITAT 

  
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Despeses de personal 3.859.206,76.-€ 
2. Despeses en béns corrents i serveis 4.188.143,56.-€ 
3. Despeses financeres 140.000,00.-€ 
  
4. Transferències corrents 1.313.953,54.-€ 
5. Fons de contingència 65.069,33.-€ 
  
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
6. Inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
TOTAL DESPESES 

3.638.626,81.-€ 
0,00.-€ 

65.000,00.-€ 
950.000,00.-€ 

 
14.220.000,00.-€ 

 
2n.-  Aprovar la plantilla de personal que s’adjunta a la documentació annexa a 
la proposta. També s’adjunta l’organigrama com a base d’organització funcional 
dels serveis de la corporació, sense detriment dels nomenaments d’alcaldia de 
caps d’àrea que es facin o les fluctuacions puntuals per necessitats del servei 
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que es puguin motivar i determinar en el transcurs de l’exercici pel procediment 
que s’escaigui.  
 
3r.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
4t.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
5è.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 7 de desembre de 2016. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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 

(PPC), dos vots en contra de Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau 
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Bonet (ERC-AM) i un vot d’abstenció de Dayana Santiago Callau (CUP 

DELTEBRE-PA), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 

Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 

d’aquest acord. 

GESTIÓ INTERNA 

 
3R.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP 
MUNICIPAL DE LA CUP DELTEBRE-PA AL CONSELL DE RIUMAR 
 

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:  

“Atès que per acord de ple municipal de data 2 de febrer de 2016 es va donar 
compte dels membres que composen el Consell de Riumar, és a dir, dels 
representants tant dels grups municipals com les entitats i associacions que 
formen part d’aquest òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu. 
 
Atès que en data 4 d’octubre de 2016 el representant de la CUP DELTEBRE-
PA, Sr. Eugeni Luque Palma, va presentar escrit a l’EAC de l’Ajuntament de 
Deltebre, comunicant la seva dimissió com a vocal del Consell de Riumar, del 
qual es va donar compte a la sessió d’aquest òrgan que va tenir lloc el mateix 
dia. 
 
Atès que posteriorment en data 15 de novembre de 2016, la portaveu del grup 
municipal de la CUP DELTEBRE-PA a l’ajuntament va presentar escrit a l’EAC, 
comunicant que la persona que entrarà a formar part del Consell de Riumar en 
substitució del Sr. Eugeni Luque Palma serà la Sra. Gina Casanova Mulet. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, es dona compte de canvi del membre de la 
CUP DELTEBRE-PA a aquest òrgan de participació sectorial de caràcter 
consultiu, que serà la següent: 
 
GRUP MUNICIPAL DE LA CUP DELTEBRE-PA: Sra. Gina Casanova Mulet.” 
 
Finalitzada la lectura, el Ple Municipal resta assabentat. 
 

4T.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD 
ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE 
DESEMBRE DE 2016, PEL QUE FA AL NOMENAMENT DE LA 
REPRESENTANT D’AQUEST AJUNTAMENT AL CONSELL DE 
PARTICIPACIÓ DE LA DUNA 
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 

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

“El que subscriu, 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 l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 de desembre de 
2016, que transcrit literalment diu: 
 
“4.1.2 Proposta de l'alcalde-president, per tal de nomenar la representant  
de l'Ajuntament de Deltebre al Consell de Participació de La Duna.- Vista la 
proposta presentada per l’alcalde-president, i atès mitjançant escrit des del 
Centre Residencial La Duna demanen que l’Ajuntament de Deltebre nomeni a 
un representant al Consell Participatiu, la Junta de Govern Local per unanimitat 
acorda: 
1r.- Nomenar a la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, com a representant de 
l'Ajuntament de Deltebre al Consell de Participació de La Duna.  
2n.- Notificar el present acord al Centre Residencial La Duna per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea d’atenció a les persones per als efectes que correspongui”. 
 
Atès que l’esmentat acord ha de ser ratificat pel ple municipal. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 de 
desembre de 2016, i per tant nomenar a la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, com a 
representant de l'Ajuntament de Deltebre al Consell de Participació de La 
Duna.  
 
2n.- Notificar el present acord al Centre Residencial La Duna per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea d’atenció a les persones per als efectes que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 7 de desembre de 2016. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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. 
 

RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I LA 
COMUNITAT DE REGANTS DEL CANALET DE LES HORTES DE JESUS I 
MARIA, PER A LA NETEJA I EL MANTENIMENT DELS DESGUASSOS DE 
REG  GESTIONATS PER LA COMUNITAT. 
 
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 7 de desembre de 2016, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor delegat de relacions institucionals de l’Ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
La Comunitat de Regants del canalet de les Hortes de Jesús i María és titular 
únic i exclusiu de la gestió de l’aigua de reg, la distribució, l'abastament, la 
neteja i manteniment dels canals de reg, tant els principals com els secundaris. 
Al mateix temps, l’esmentada Comunitat és la responsable de la neteja i 
manteniment dels desguassos de les finques on abasteix l'aigua de reg. 
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L’Ajuntament de Deltebre no disposa d’una xarxa pròpia de recollida i 
evacuació d’aigües pluvials, per la qual cosa es troba amb la necessitat 
d’evacuar aquestes aigües als desguassos gestionats per la Comunitat. 

 
Per tal d’evitar els problemes que per l'evacuació que les esmentades aigües 
podrien ocasionar, aquestes es desguassen per mitjà dels desguassos que els 
particulars fan servir per a la sortida de les aigües de reg de les hortes situades 
a l’interior del casc urbà. 

 
Com a conseqüència de l'evacuació de les aigües pluvials als desguassos, es 
produeix en els mateixos, l’aparició d’un nombre considerable d’herbes i de 
residus, la qual cosa fa que la neteja hagi de fer-se més sovint i de forma més 
exhaustiva i eficaç. 

 

Per tal de sufragar les despeses que la neteja i manteniment dels desguassos 
de reg suposen a la Comunitat de Regants del canalet de les hortes de Jesús i 
Maria, i atès que els esmentats desguassos es fan servir, a la vegada, com a 
desguassos d’aigües pluvials, és intenció de les dos entitats la col·laboració en 
la neteja i manteniment dels mateixos. 
 
Vist el conveni que s’adjunta com a annex a aquesta proposta, al ple de 
la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Deltebre i la Comunitat de Regants del canalet de les Hortes de Jesús i Maria, 
que té un total de SIS clàusules. 
 
SEGON. 
Facultar a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per a la seva signatura. 
 
TERCER. 
Trametre el present acord a la Comunitat de Regants del canalet de les Hortes 
de Jesús i Maria, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
QUART. 
Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees 
d’hisenda i de gestió interna per al seu coneixement.  
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 1 de desembre de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb setze vots a favor de 

Lluís Soler Panisello (CDC),  Anna Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques 

(CDC), Salvador Bertomeu Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), 

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

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

Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-

SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-

AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i 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. 

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA 
 

6È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIONAL I PER A LA MILLORA DE LA 
IMATGE DE POBLE PER A L'EXERCICI 2017- AIXÍ COM DE LA 
CORRESPONENT CONVOCATÒRIA  
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic data 7 de desembre de 2016, el 
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Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“La que subscriu, Anna Gimenez i Uribe, com a Tinent d’Alcalde de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural de l’Ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2017 una 
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-
lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge 
del Poble”.  

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

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

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

Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els 
següents 

ACORDS: 

1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la dinamització econòmica, ocupacional i per a la millora de 
la imatge de poble per a l’exercici 2017 i  la seva corresponent convocatòria. 

2n.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes 
en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2017, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
 

3r.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases 
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
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sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la 
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència 
d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

4t.- Acordar que de conformitat amb l’article 18 de la LGS remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  

5è.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic subàrea 
de revalorització econòmica. 

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

Deltebre, 1 de desembre de 2016 . Sgt.  Anna Gimenez i Uribe.” 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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. 

 
ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 

7È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
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PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2017- 
AIXÍ COM DE LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA  
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic de data 7 de desembre de 2016, 
el Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“La que subscriu, Anna Gimenez i Uribe, com a Tinent d’Alcalde de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural de l’Ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2017 una 
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-
lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge 
del Poble”.  

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

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

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

Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els 
següents 

ACORDS: 

1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament 
de subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre i  
la seva corresponent convocatòria. 

2n.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes 
en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2017, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

14 
 

3r.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases 
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la 
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència 
d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

4t.- Acordar que de conformitat amb l’article 18 de la LGS remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  

5è.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic subàrea 
d’enfocament turístic. 

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

Deltebre, 1 de desembre de 2016.Sgt. Anna Gimenez i Uribe.” 

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

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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 
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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. 

DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS 
LOCALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A L’ANY 2017. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 7 de desembre 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’Atenció a les Persones, en ús de les facultats que la legislació vigent 
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS 
TRIBUTS LOCALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A L’ANY 2017 
 
S’han redactat les Bases reguladores de la concessió d’ajuts socials sobre 
determinats tributs, per a l’exercici de 2017, que s’adjunten com a ANNEX 1 a 
aquesta Proposta. 
 
Fonaments de Dret: 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 
4.1.a) i c), respecte la potestat reglamentària i d'autoorganització dels 
municipis i respecte la potestat de planificació i programació i, art. 25.2.e., 
d’acord amb el qual el Municipi exercirà en tot cas com a competència 
pròpia, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats 
autònomes, en matèria d’ajuts socials. 
 

 Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, 
l’art. 30 de la qual respecte les prestacions econòmiques d'urgència social, 
preveu que aquestes tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit i 
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l'allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als 
pressupostos dels ens locals, d'acord amb les competències que tenen en 
l'àmbit dels serveis socials d'atenció primària, segons la legislació aplicable. 
Les prestacions d'urgència social són compatibles amb les altres 
prestacions de la mateixa naturalesa. 
 

 L’art. 6.4 de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, preveu 
que les esmentades prestacions de caràcter econòmic les estableixen els 
ens locals, d’acord amb les competències que els corresponen en matèria 
d’atenció social primària. 

 

  L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals dels ens locals, 
regula el tràmit a seguir respecte a l’aprovació de les bases i la seva 
publicitat. 

 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS LOCALS I 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER A L’ANY 2017, que s’adjunten com a 
Annex 1. 
 
SEGON. 
Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes en 
aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2017, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
 
TERCER. 
Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les Bases 
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis de la corporació i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 1 de desembre de 2016. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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 D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER 
ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA 
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA, PER A L’ANY 
2017. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 7 de desembre 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’Atenció a les Persones, en ús de les facultats que la legislació vigent 
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER 
ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA 
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A 2017 
 
S’han redactat les Bases reguladores de la concessió d’ajuts socials de 
caràcter econòmic i puntual, per a atendre situacions d’urgència social i 
necessitats bàsiques de subsistència, per a 2017, que s’adjunten com a 
ANNEX 1 a aquesta Proposta. 
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Fonaments de Dret: 
1. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, art. 

4.1.a) i c), respecte la potestat reglamentària i d'autoorganització dels 
municipis i respecte la potestat de planificació i programació i, art. 25.2.e., 
d’acord amb el qual el Municipi exercirà en tot cas com a competència 
pròpia, en els termes de la legislació de l'Estat i de les comunitats 
autònomes, en matèria d’avaluació i informació de situacions de necessitat 
social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. 
 

2. Llei 13/2006, de 27 de juliol de prestacions socials de caràcter econòmic, 
l’art. 30 de la qual respecte les prestacions econòmiques d'urgència social, 
preveu que aquestes tenen la finalitat d'atendre situacions de necessitats 
puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com l'alimentació, el vestit i 
l'allotjament. Aquestes prestacions es financen amb càrrec als pressupostos 
dels ens locals, d'acord amb les competències que tenen en l'àmbit dels 
serveis socials d'atenció primària, segons la legislació aplicable. Les 
prestacions d'urgència social són compatibles amb les altres prestacions de 
la mateixa naturalesa. 

 
3. L’art. 6.4 de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, preveu que 

les esmentades prestacions de caràcter econòmic les estableixen els ens 
locals, d’acord amb les competències que els corresponen en matèria 
d’atenció social primària.  

 
4. L’article 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals dels ens locals, regula 
el tràmit a seguir respecte a l’aprovació de les bases i la seva publicitat. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ 
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A 
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES 
DE SUBSISTÈNCIA, PER A L’ANY 2017, que s’adjunten com a Annex 1. 
 
SEGON. 
Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes en 
aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2017, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
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TERCER. 
Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les Bases 
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis de la corporació i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 1 de desembre 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 a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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. 
 

TEIXIT ASSOCIATIU 
 

10È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES REGULADORES 
PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE 
DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CLUBS DE FUTBOL I A LES 
ESCOLES DE FUTBOL DEL MUNICIPI, BASES REGULADORES PER A LA 
SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES AMPA DEL 
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MUNICIPI DE DELTEBRE I LES SEVES CORRESPONENTS 
CONVOCATÒRIES, PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 2017. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 7 de desembre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a regidor delegat de la subàrea 
de Teixit Associatiu de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2017 un 
partida pressupostària per a subvencionar les entitats i associacions del 
municipi per les seves activitats de foment. La partida “Teixit Associatiu” 
2017.92001.48000. 

2.- En data 29 de novembre de 2016 el departament jurídic va emetre informe 
sobre l’aprovació de bases reguladores i convocatòries de referència. 

3.- En data 1 de desembre d’enguany la intervenció municipal ha emès informe 
sobre la consignació pressupostaria per aprovar les bases, el qual ha der 
incorporat a l’expedient. 

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

FONAMENTS DE DRET 

Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 

Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 
 

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

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

Requisits per a l'atorgament de les subvencions.-  
Amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les 
normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que 
estableix la LGS. 
Les bases reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el "Butlletí 
Oficial de l'Estat» o en el diari oficial corresponent, en aquest cas al DOGC. 

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

a) La competència de l'òrgan administratiu concedent. 

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

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

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

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

Respecte l’aprovació de les bases reguladores.-  
Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran 
d'aprovar en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una 
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per 
a les distintes modalitats de subvencions. 
 
Respecte el contingut mínim de les bases.-  
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La norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions concretarà, 
com a mínim, els punts següents: 
 

a) Definició de l'objecte de la subvenció. 

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

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

d) Procediment de concessió de la subvenció. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’òrgan competent per l’aprovació de les bases que es pretenen aprovar serà el 
Ple de la Corporació d’acord amb el ROAS. 

Les bases se sotmetran a informació pública com a mínim per un termini no 
inferior a 20 dies i es publicaran al BOPT, al DOGC i en el tauler electrònic  de 
la corporació Cas que no es presentin reclamacions contra les mateixes 
s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d'ulterior acord i es 
procedirà a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una 
referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

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

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions a entitats, pel desenvolupament d’activitats i 
serveis al municipi de Deltebre, bases reguladores per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions als clubs de futbol i a les escoles de futbol del 
municipi i bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions a 
les Ampa del municipi de Deltebre i les seves corresponent convocatòries, per 
a l’exercici econòmic 2017. 

SEGON.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases 
contingudes en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a 
l’exercici de 2017, entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no 
seran d’aplicació. 
 

TERCER.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les 
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es 
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de 
definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a 
la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència 
d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 
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QUART.- Acordar que de conformitat amb l’article 18 de la LGS remetre a la 
base de dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i 
les resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  

CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana 
subàrea de teixit associatiu. 

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

Deltebre, 1 de desembre de 2016. Sgt. Robert Bertomeu Callau. 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta, pel que fa a les 

AMPES i ENTITATS, i en contra pel que fa als CLUBS DE FUTBOL I 

ESCOLES DE FUTBOL. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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 les bases a 
entitats i associacions quedant aprovades per unanimitat, per tant resta expedit 
el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 
efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
Tot seguit, el Sr. President sotmet a votació les bases a les ampes quedant 
aprovades 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. 
 
Per últim, el Sr. President sotmet a votació les bases a clubs i escoles de futbol 
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 
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(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. 
 

 
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE D’ENTITATS MUNICIPAL 
i REGLAMENT DEL CONSELL D’ENTITATS MUNICIPAL (REM) 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 7 de desembre de 2016, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Robert Bertomeu Callau, regidor delegat de la subàrea de teixit 
associatiu, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
PRIMER.- Atès que pel ple municipal de data 22 de desembre de 2015 es va 
aprovar inicialment el Reglament del registre d’entitats municipals i Reglament 
del consell d’entitats municipals (REM), el qual fou exposat al públic pel termini 
de 30 dies hàbils mitjançant edictes al BOPT núm. 300, de data 30 de 
desembre de 2015, al DOGC núm. 7030, de 4 de gener de 2016 i al setmanari 
l’Ebre de data 8 de gener de 2016, no havent-se presentant al.legacions i 
publicant-se el text íntegre al BOPT núm. 33 de data 18 de febrer de 2016 per a 
la seva entrada en vigor. 
 
SEGON.- Atès que es vol procedir a la seva modificació d’acord amb la 
proposta del nou reglament que s’adjunta com a ANNEX i on es recullen el text 
de les modificacions.  
 
TERCER.- Atès que la modificació d’aquest reglament del registre d’entitats 
municipals i reglament del consell d’entitats municipals (REM) s'ajustarà al 
següent procediment: 
 

1.- Elaborada i rebuda la modificació del Reglament, correspondrà 
l’aprovació inicial del mateix al Ple de la Corporació (article 49 de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local), amb el 
dictamen previ de la Comissió Informativa, i s'obrirà període d'informació 
pública, per un termini mínim de trenta dies, perquè els interessats 
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puguin presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportunes. 
L'acord d'aprovació inicial es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler 
electrònic de l'Ajuntament. 
 
2.- Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat 
reclamacions i/o suggeriments, s'han de resoldre aquestes, incorporant-
se al text de l'Ordenança les modificacions derivades de la resolució de 
les al·legacions. La aprovació definitiva correspon al Ple, de conformitat 
amb el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim local, previ dictamen de la 
Comissió Informativa.  
 
3.- En el supòsit que no es presentin reclamacions en relació amb la 
aprovació de la modificació inicial del reglament en el termini 
d'informació pública, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins a 
llavors provisional, estenent-se per la Secretaria la certificació que 
acrediti l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial. 
 
4.- L'acord d'aprovació definitiva (expressa o tàcita) del reglament 
municipal, amb el text íntegre del mateix, s'ha de publicar per al seu 
general coneixement en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí 
Oficial de la Província, tal com disposa l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Que, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa, es 
procedeixi a l’aprovació inicial de la modificació del REGLAMENT DEL 
REGISTRE D’ENTITATS MUNICIPAL i REGLAMENT DEL CONSELL 
D’ENTITATS MUNICIPAL (REM),  
 
SEGON.- Que en virtut de l’aprovació inicial de la modificació del reglament del 
registre d’entitats municipals i reglament del consell d’entitats municipals (REM)  
s'obri un període d'informació pública, per un termini de trenta dies, perquè els 
interessats puguin presentar les reclamacions i suggeriments que estimin 
oportunes. L'acord d'aprovació de la modificació inicial es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler electrònic de l'Ajuntament. 
 
TERCER.- Conclòs el període d'informació pública, si s’han presentat 
reclamacions i/o suggeriments, s’han de resoldre aquestes, incorporant-se al 
text del reglament  les modificacions derivades de la resolució de les 
al·legacions. La aprovació definitiva correspondrà al Ple de la Corporació, previ 
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dictamen de la Comissió Informativa. En el supòsit que no es presentin 
reclamacions en relació amb la aprovació inicial de la modificació del reglament 
en el termini d'informació pública, s'entendrà definitivament adoptat l'acord fins 
a llavors provisional, estenent-se per la Secretaria la certificació que acrediti 
l'elevació a definitiva de l'aprovació inicial. L'acord d'aprovació definitiva 
(expressa o tàcita) del reglament del registre d’entitats municipals i reglament 
del consell d’entitats municipals (REM), amb el text íntegre del mateix, s'ha de 
fer públic. 
 
QUART.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i 
Participació Ciutadana subàrea de teixit associatiu. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  
 
Deltebre, 1 de desembre de 2016. Sgt. Robert Bertomeu Callau.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 
posicionament del seu grup serà d’abstenció a la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

12È.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DELTEBRE-PA EN NOM DE 
«CAMPANYA PELS SEDIMENTS» PER TAL DE REQUERIR ACTUACIONS 
PER MOBILITZAR ELS SEDIMENTS RETINGUTS ALS EMBASSAMENTS 
DE MEQUINENSA I RIBA-ROJA, COM A MESURA PER A FER FRONT A LA 
REGRESSIÓ I SUBSIDÈNCIA DE LA PLANA DEL DELTA DE L’EBRE I ALS 
EFECTES GLOBALS DEL CANVI CLIMÀTIC 

 

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

procedeix a la lectura en la seva part bastant de la moció següent:  

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

Atès que la regressió de la línia costera del Delta de l’Ebre és un problema 
directament provocat per la construcció i la gestió actual dels embassaments 
de la Conca de l’Ebre, al interrompre el transport de sediments des del Riu 
Ebre fins al mar i el seu Delta quedant (els sediments) retinguts als 
embassaments. Al mateix temps, la retenció de sediments als embassaments 
no permet contrarestar l’enfonsament natural de la plana deltaica (fenomen 
anomenat subsidència) factor que agreuja la pèrdua d’alçada de la plana del 
Delta de l’Ebre. Estudis recents de l’IRTA demostren que la plataforma deltaica 
s’enfonsa en promig 3 mil·límetres anuals. Aquest fenomen (la subsidència) se 
veu accentuat per l’augment del nivell del mar degut a l’efecte del canvi 
climàtic. Estudis científics de l’IRTA i la UPC adverteixen que durant el segle 
XXI el 45% de la superfície del Delta quedarà per baix del nivell del mar si no 
se prenen mesures adients.  
 
Atès que durant el segle XXI podrien quedar inundats pel mar espais urbans 
com Riumar i altres de gran valor mediambiental, com l’Illa de Buda o la Barra 
del Trabucador, i podria produir-se una salinització excessiva que dificulti les 
activitats agrícoles i, especialment, el cultiu d'arròs. 
 
Atès que la pèrdua de la línia de la costa i el dèficit de sediments és un 
problema que no només afecta al propi Delta de l’Ebre sinó també a tota l’àrea 
d’influència del Riu Ebre. Mitjançant la cartografia e imatges de satèl·lit 
disponibles dels darrers anys, se constata que la major part del litoral del Delta 
de l’Ebre pateix una forta regressió de la línia de la costa: especialment a les 
zones de la desembocadura, l’Illa de Buda, la Barra del Trabucador, la Platja de 
la Marquesa i la Barra del Fangar. Tot i això, en altres punts del Delta se 
produeix el fenomen invers (tendència a la sedimentació), afectant el correcte 
desenvolupament de les activitats productives existents al Delta de l’Ebre, com 
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és el cas de la Badia del Fangar (afectació de la pesca, producció aqüícola i 
recol·lecció de mariscos). 
 
Atès que l’ecosistema deltaic, així com el seu sistema dunar, són, per definició, 
sistemes canviants i dinàmics i, per tant, també adaptatius. No obstant, la 
construcció i gestió actual dels embassaments (sobretot els localitzats al tram 
baix del Riu Ebre) ha provocat la baixa capacitat de resiliència del sistema 
Deltaic. La construcció dels embassaments del tram baix del Riu Ebre a mitjans 
del segle XX ha comportat un canvi en la dinàmica fluvio-marina. Actualment la 
dinàmica marina domina sobre la dinàmica fluvial. provocant l’acceleració de 
l’erosió de la línia de la costa, la desaparició del sistema dunar i la pèrdua 
d’ecosistemes claus i d’especial rellevància com són els aiguamolls. 
Conseqüentment, per tal de recuperar parcialment l’equilibri sedimentològic i, 
per tant, ecològic, així com assegurar la sostenibilitat econòmica d’aquesta part 
del territori, se requereix d’un nou model de gestió dels embassaments de la 
Conca de l’Ebre (especialment els de la part baixa del Riu Ebre) amb l’objectiu 
de restaurar la continuïtat en la transferència dels sediments. 
 
Atès que la gestió actual dels embassaments de la Conca de l’Ebre implica que 
una gran part de la superfície aèria del Delta de l’Ebre (45% durant el segle 
XXI) pugui quedar inundada per la combinació de tots aquests processos (falta 
de sediments, subsidència i elevació del nivell del mar pel canvi climàtic. S’ha 
demostrat la ineficàcia de la “regressió controlada” (no interferir en el curs de la 
regressió esperant a que la mateixa s’equilibri amb una pèrdua mínima de la 
superfície deltaica) al estar molt per sobre de l’esperat (veure imatges 
adjuntes).  
 
Atès que, segons els estudis científics de l’IRTA i les universitats, en dia d’avui 
arriben a la desembocadura del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals, 
menys d’un 1% del volum que arribava antes de la construcció dels pantans, 
que era de 20 milions de tones. Se calcula que actualment l’embassament de 
Riba-Roja d’Ebre rep anualment 2 milions de tones de sediments. Durant els 
darrers anys des de diversos àmbits s’ha proposat recuperar part dels 
sediments retinguts als embassaments del curs mig-final del riu Ebre. Els 
estudis realitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’IRTA 
demostren que amb una aportació mínima anual de 1’2 milions de tones de 
sediments fins a l’any 2100 seria suficient per afrontar l’amenaça combinada de 
la subsidència i l’augment del nivell del mar. Si la pujada del nivell del mar fos 
superior als 53 centímetres llavors les aportacions de sediments, per mantenir 
l’elevació actual, haurien de ser d’entre 2’5 i 3’5 milions de tones anuals. 
 
Atès que diversos països del món tenen experiència amb una gestió 
responsable dels sediments. Fins i tot, a preses com la de l’embassament de 
Joaquín Costa (més conegut com “Barasona”, Aragó, Conca Hidrogràfica de 
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l’Ebre) la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va reparar les seves 
comportes de fons i les fa funcionar regularment.  
 
Atès que abans de la construcció dels pantans de Mequinensa i Riba-Roja hi 
havia dos cicles d’aportació d’aigua al Delta, el de reg de maig a setembre pel 
qual se pagava el canon de reg, i el del colmateig (cultura d’aprofitament dels 
sediments), de setembre a febrer, pel qual se pagava una altra quota.  
Atès que cal dirigir els sediments a les zones on fan falta. I considerant que és 
possible, per exemple, facilitar l’obertura de la Gola de Migjorn en moments de 
crescuda del Riu Ebre, una de les desembocadures del Riu Ebre que queda 
tapada la major part de l’any a causa d’una mescla de factors humans i 
mediambientals.  
 
Atès que el 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres 
de l’Ebre (CSTE) aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, 
una proposta de cabals ecològics per al tram final del riu Ebre i el seu Delta 
amb propostes diferenciades per a anys secs, normals i humits. Així, segons 
les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec 
hauria de ser de 5.871 hectòmetres cúbics anuals; per a un any normal hauria 
de ser de 7.732 hectòmetres cúbics anuals i per a un any humit de 9.907 
hectòmetres cúbics anuals. A més, s’incorpora una proposta de cabal mínim 
d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hectòmetres 
cúbics anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals va ser aprovada pel 
Parlament de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, per mediació de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, la va presentar en forma d’al·legacions perquè 
s’inclogui en la revisió del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 
 
Atès que les “Instrucciones de grandes presas” (Ordre de 31 de març de 1967 
pel que s’aprova la Instrucció per projecte, construcció i explotació de grans 
preses) al seu Article 94 i el “Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y 
Embalses” (Ordre de 12 de març de 1996 pel que s’aprova el Reglament 
Tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments, sobre els informes anuals i 
l’obertura de comportes de fons) especifiquen que tots els equipaments de la 
presa incloses les comportes de fons o “desagües” s’han de mantindre en bon 
estat.  
 
Atès que se tenen indicis de que les comportes de fons de les preses de 
Mequinensa i Riba-Roja no s’han obert mai des de la seua construcció. I atès 
que aquestes comportes de fons o “desagües” són fonamentals per alliberar els 
sediments, conforme expliquen els estudis de l’IRTA i la UPC.  
Atès que els sediments retinguts als embassaments redueixen la capacitat 
d’emmagatzemar aigua, causen problemes de salut pública (proliferació 
d’algues, mosquits, etc.) i dificulten activitats esportives, turístiques i 
econòmiques (rem, infraestructures de reg, etc.) a poblacions com Escatrón 
(Aragó, embassament de Mequinensa), La Granja d’Escarp (Lleida, 
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embassament de Riba-Roja) o Mequinensa (Aragó, embassament de Riba-
Roja). Als anys 1995, 1996 i 1997, quan se van realitzar els desembassaments 
de l’embassament de Joaquín Costa (Barasona/Aragó) gran part dels 
sediments van quedar retinguts prop del casc urbà del Municipi de Mequinensa 
i causen els problemes esmentats anteriorment (i àmpliament relatats al 
“Proyecto de Recuperación del lecho y mejora del estado ecológico del Río 
Segre en la confluencia con el Ebro. T.M. de Mequinenza (Zaragoza)” elaborat 
per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre). Aquests sediments atrapats al tram 
final del Riu Segre, a la zona denominada Aiguabarreig (cua de l’embassament 
de Riba-Roja) no han pogut arribar al Delta de l’Ebre per l’absència d’un Pla de 
Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre.  
Atès que hi ha focus de contaminació latents com és el cas dels residus de la 
indústria química de Sabiñanigo (Río Gállego, afluent de l’Ebre, Aragó).  
 
Atès que l’explotació de les preses i els embassaments de Mequinensa, Riba-
roja i Flix es desenvolupa per mitjà de títols concessionals segons el que 
estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el 
text refós de la Llei d’Aigües, i que majoritàriament aprofiten els recursos 
hídrics per destinar-los a la producció d’energia hidroelèctrica. 
 
Atès que, segons els estudis de la Universitat Rovira i Virgili, des del punt de 
vista general del sistema elèctric, no hi hauria un problema d’abastiment 
elèctric quan les centrals hidroelèctriques deixessin de funcionar durant els 
desembassaments controlats proposats per l’IRTA i la UPC. El sistema elèctric 
està tot connectat i és excedentari. Actualment, a l’Estat Espanyol, hi ha més 
de 100.000 MW de potència instal·lada, amb una demanda màxima històrica 
(l’any 2007) d’uns 45.000 MW. A més, el sistema elèctric espanyol és 
exportador net d’electricitat des de l’any 2004. I l’energia hidroelèctrica 
representa només un 17% del total (i dins d’aquest percentatge les 
hidroelèctriques de Mequinensa i Riba-Roja en són una petita part).  
 
Atès que estudis científics recents com els de Philip Fearnside de l’INPA 
(Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia) demostren també l’impacte 
ambiental de les centrals hidroelèctriques i dels embassaments en tant que 
productores de gasos d’efecte hivernacle que promouen el canvi climàtic i 
l’augment del nivell del mar.  
 
Atès que hi han exemples de demolició de preses obsoletes a diversos llocs del 
planeta, fins i tot a l’estat espanyol amb la demolició de les preses de la 
Retuerta (Río Aravalle, Ávila, CHDuero) i la demolició de la presa de la Gotera 
(Río Bernesga, León, CHDuero). O els casos de les dues preses del Riu 
Penobscot (EUA) estudiats amplament per científics com Josh Royte (The 
Nature Conservancy).  
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Atès que la Llei d’Aigües en el seu article 23 atorga potestats d’administració i 
control del domini públic hidràulic a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre com 
a Organisme de la Conca del Riu Ebre, que li permeten regular tots i cadascun 
dels aprofitaments hídrics autoritzats com el de les centrals hidroelèctriques, 
que a l’empara de l’article 65 de la mateixa llei, confereix d’ofici o a instància de 
part la possibilitat de revisar les concessions vigents en casos de modificació 
de les circumstàncies en les quals foren concebudes. 
 
Atès que el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII 
de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, disposa en el seu article 115 que, en 
l’àmbit de les competències dels Organismes de Conca, exigiran altres 
condicionants a les concessions com són els cabals mínims que deuran de 
respectar els aprofitaments per motius ecològics, i que aquests podran ser 
revisats com estableix l’article 156 del mateix reglament, per haver-se modificat 
els supòsits determinants del seu atorgament o quan s’hagin d’adequar als 
Plans Hidrològics. 
 
Atès que la situació de vulnerabilitat del Delta de l’Ebre, que s’ha exposat en 
anterioritat, s’agreuja per la gestió que es fa de les preses i això representa una 
evident modificació dels condicionants ambientals exigits a les centrals 
hidroelèctriques. I tenint en compte l’article 156 i 157 del Reglament de Domini 
Públic Hidràulic, que faculta la revisió de les concessions d’ofici o instància de 
part. 
 
Atès que el Delta de l’Ebre és Reserva de la Biosfera, Espai d’Especial Interès 
Natural, Xarxa Natura 2000 i Parc Natural entre altres, protegit per diverses 
normatives autonòmiques, estatals i europees. 
 
Per tot això exposat, al ple de la Corporació demanem que s’adoptin els 
següents acords: 
 
PRIMER: 
- Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat, de donar suport 
a la creació d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre. 
Instar al govern espanyol i a la UE a que destinen una partida pressupostaria 
per crear el Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l'Ebre durant 
l’any 2017.  I que aquest Pla s’aprovi dins el Pla Integral de Protecció del Delta 
de l’Ebre (PIPDE), òrgan en el que participa el Govern espanyol i la Generalitat 
de Catalunya. 
 
SEGON: 
- Donar suport a la creació d’un front polític català i aragonès que requereixi a 
l’Estat Espanyol una inspecció independent de les comportes de fons de les 
preses de Mequinensa, Riba-Roja, Flix, i de la resta de les preses de la Conca 
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Hidrogràfica de l’Ebre. En el cas de que les comportes de fons estiguin en mal 
estat, exigir-ne l’immediat manteniment conforme està definit legalment. I 
estudiar i proposar la demolició de les preses que van quedant obsoletes. 
 
TERCER: 
- Instar a les institucions competents a donar suport i aplicar els estudis i 
actuacions sobre els sediments que han realitzat, estan realitzant i pretenen 
realitzar l’IRTA, l’ACA i les Universitats als embassaments de Mequinensa, 
Riba-Roja i Flix. Instar el govern espanyol a dotar de partida econòmica un 
projecte pilot de transferència controlada de sediments des de l'embassament 
de Riba-Roja d'Ebre fins a la desembocadura del Delta de l'Ebre, per tal 
d'implementar-se durant l'any 2017. Encarregar estudis complementaris que 
analitzen amb profunditat la composició dels sediments dels embassaments de 
Mequinensa, Riba-Roja i Flix. I, quan sigui necessari, utilitzar maquinaria 
pesada per anar removent els sediments que no mou el corrent de l’aigua. 
 
QUART: 
- Instar a les institucions competents a recuperar la política del colmateig al 
Delta de l’Ebre, per combatre la subsidència. I aplicar les actuacions múltiples i 
de poc impacte ambiental que la UPC proposa per contenir el mar enfront del 
Delta de l’Ebre (sacs geotèxtils plens de sorra, algues al fons del mar, etc.) i, 
d’aquesta manera, combatre la regressió. 
 
CINQUÈ: 
- Instar a les institucions competents a revisar els protocols d’actuació de la 
gestió de les preses i les autoritzacions ambientals integrades (Ley 16/2002 
Autorización Ambiental Integrada; Ley 21/2013 Evaluación de Impacto 
Ambiental). Revisar l’impacte ambiental de les preses, tenint en compte les 
dinàmiques creixents de subsidència i regressió al Delta de l’Ebre i les causes i 
efectes globals del canvi climàtic, per tal de sustentar legalment la necessitat 
d’alliberar els sediments retinguts als embassaments: creació de noves lleis o 
directives europees, espanyoles i catalanes. 
 
SISÈ: 
- Instar a les institucions competents a impulsar l’inici dels expedients de revisió 
de les concessions de les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, 
Riba-roja i Flix, imposant nous condicionants ambientals en la gestió de 
l’aprofitament dels recursos hídrics que permetin una millora en el traspàs dels 
sediments riu avall, tenint en compte la situació de vulnerabilitat, erosió i 
resiliència de la plana deltaica. 
 
SETÈ: 
- Si les accions anteriors no sorgeixen els efectes esperats, interposar una 
denúncia contra la gestió negligent de les preses i exigir responsabilitats a 
quants subjectes poguessin derivar. 
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VUITÈ: 
-Instar a les institucions competents a prendre les mesures oportunes per obrir 
la Gola de Migjorn en períodes de crescuda del Riu Ebre i mantenir una 
obertura necessària a la bocana del Riu Ebre, durant tot el període anual, per 
afavorir la sortida dels pocs sediments que arriben a la desembocadura i 
garantir una seguretat amb la navegació de les embarcacions. 

 
NOVÈ: 
-Instar al govern espanyol i a la UE a que destinen una partida pressupostaria  
per descontaminar la zona de la indústria química de Sabiñanigo (Aragó). 
 
DESÈ: 
- Trametre aquests acords al President de la Comissió Europea, al President 
del Govern de l’Estat, al Ministeri de Foment, al Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient i al Servei de Costes de Tarragona del mateix 
Ministeri, al President de la Generalitat de Catalunya, al President de la 
Diputació General d’Aragó, al Departament de Desenvolupament Rural i 
Sostenibilitat del Govern d'Aragó, al Departament d'Innovació, Investigació i 
Universitat del Govern d'Aragó, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre, a l'Alcaldessa de Mequinensa, al Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, a l’Institut per al Desenvolupament de les 
Comarques de l’Ebre, a les Comunitats de Regants de l’Esquerra i de la Dreta 
de l’Ebre i al moviment ciutadà de la “Campanya pels Sediments” per al seu 
coneixement i per tal que produeixi l’efecte oportú. També trametre aquest 
acord als portaveus dels diferents grups polítics del Parlament de Catalunya i 
del Parlament Aragonès, del Congrés dels Diputats, del Senat i als diferents 
eurodiputats catalans i aragonesos. 
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                 Delta de l’Ebre (1946). Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                Delta de l’Ebre (2010). Institut Cartogràfic de Catalunya. 
 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 17 novembre de 2016. Sgt. CDC, ERC-AM i                                                                
CUP DELTEBRE-PA. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 
posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu Rio 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. 
 
Pren la paraula el Sr. Kilian Franch de CiU i diu que proposa que es modifiqui el 
punt vuitè i s’afegeixi que s’insti a les institucions competents a prendre les 
mesures oportunes per obrir la Gola de Migjorn en períodes de crescuda del 
Riu Ebre i mantenir una obertura necessària a la bocana del Riu Ebre, durant 
tot el període anual, per afavorir la sortida dels pocs sediments que arriben a la 
desembocadura i garantir una seguretat amb la navegació de les 
embarcacions. 

Pren la paraula el Sr. Gervasi Aspa d’ERC-AM i diu que tot es correcte però el 
d’obrir la Gola de Migjorn NO, per quant mentre estigui més abans que la 
nostra bocana tota la illa de Sant Antoni va cap allà, i allò, creix i el municipi 
se’n va cada vegada més enterra i per tant no ens convé obrir la bocana de 
Migjorn.   

Intervé l’alcalde-president i diu que hi ha dos temes damunt de la taula en dues 
esmenes i hem de decidir quina es vota. 
 
Intervé la Sra. Santiago de la CUP i PROPOSANT de la moció i exposa que 
acceptarà l’esmena del Sr. Franch per quant ja li ho va fer arribar i ho ha parlat 
amb la -campanya pels sediments-  i per tant ho troben correcte i finalment es 
sotmet a votació la moció amb l’esmena presentada pel Sr. Franch. 
 
Intervé de nou el Sr. Aspa i manifesta que presentaran l’esmena que ha 
exposat en una altra sessió de ple municipal. 
 
Pren de nou la paraula el Sr. Alcalde i diu que malgrat el grup proposant no 
accepti l’esmena del Sr. Aspa el seu grup esta totalment d’acord amb el que ha 
manifestat.  
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta amb l’esmena formalitzada pel Sr. Franch quedant aprovada per 
majoria absoluta amb setze vots a favor de Lluís Soler Panisello (CDC),  Anna 
Gimenez Uribe (CDC), Kilian Franch Arques (CDC), Salvador Bertomeu 
Bertomeu (CDC), Lluïsa Ventura Galiano (CDC), Francisco Castro Casanova 
(CDC), Carlos Serra Ventura (CDC), Robert Bertomeu Callau (CDC), José 
Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP),  Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil 
Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova 
Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), i un vot en contra 
de Tomàs Castells Fresquet (PPC) per tant resta expedit el tràmit adient sent 
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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 
 
13È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1319/2016 A LA NÚM. 1405/2016 
 

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. 1319/2016 a la núm.1405/2016 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. 

 
14È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
15È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
16È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia. el Sr. Alcalde passa la paraula a la 
portaveu de la CUP, la Sra. Santiago, la qual pregunta en quina situació se 
troba la proposta que es va fer en el seu dia sobre el canvi de nom del carrer 
Capità Cortés. Sap que es va fer una reunió amb el veïnat, i hagués estat be 
que haguessin convidat al seu grup ja que van ser ells qui van presentar la 
moció, a més recordar que el franquisme no se consulta sinó que es tomba.  
Recorda també que a la moció s’especificava que instaven a l’ajuntament de 
Deltebre a informar al veïnat del carrer Capità Cortés i facilitar-los en la mesura 
que sigui possible el canvi de documentació derivat del canvi de nom del carrer. 
 
En segon lloc també demana a l’equip de govern que expliqui a la població el 
perquè es van començar les obres a l’antiga cambra arrossera a principis de 
setembre quan encara no estava aprovat el conveni amb Roberto Olivan que 
es va aprovar al ple del novembre passat. 
 
I la tercera pregunta és, en quina situació es troben les obres de la biblioteca. 
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El Sr. Alcalde indica que la pregunta del Capità Cortés li ho contestarà el Tinent 
d’Alcalde de Dinamització Social i Participació Ciutadana, la del Roberto Olivan 
ell mateix, i la de la Biblioteca el Tinent d’Alcalde de Dinamització Territorial i 
Imatge de Poble. 
 
Continua el Sr. Alcalde, pel que fa a la de Roberto Olivan,  que en aquest cas 
els van demanar les claus per a fer el projecte que s’havia de mirar si era viable 
el que es volia fer allí o no, subjecte a que s’aprovés el conveni per part del Ple, 
i la sorpresa va ser que un dissabte al matí, mirant carrers el Sr. Castro, el Sr. 
Robert Bertomeu i Sr. Salvador Bertomeu, van veure que es feien obres, i 
natros mateixos van dir que les paressin, fent d’inspectors municipals, que no 
s’havia passat el conveni pel Ple encara, per tant no es podien fer obres perquè 
no se sabia si el plenari ho autoritzaria, i en segon lloc no tenien permís 
d’obres. Una cosa és netejar el lloc, i l’altra fer obres. 
 
Pel que fa al carrer Capità Cortés, contesta el Sr. Carlos Serra, i diu que tal i 
com ha indicat la Sra. Santiago, se va convocar als veïns del carrer el passat 
dia 9 de novembre, el Sr. Castro com a regidor de seguretat i mobilitat i ell 
mateix com a regidor de participació ciutadana, i els van presentar la moció que 
va presentar la CUP al ple municipal, en que es demanava la retirada de 
símbols franquistes del carrer, se’ls va explicar i se’ls va facilitar tota la 
informació en tot lo procés que requeriria aquest canvi de nom i tal com va dir 
l’Alcalde al ple municipal, s’escoltaria la voluntat dels veïns i que es faria lo que 
la majoria decidís. La veritat és que els veïns van acudir, de fet la sala de plens 
estava plena, i només una persona estava a favor d’aquesta moció. 
L’equip de govern el que va dir és que es fes un registre de la petició dels veïns 
i tot just avui dia 13 de desembre ha entrat una instància a l’ajuntament amb la 
petició d’aquests veïns notificant que no volen que es canvïi el nom del carrer, i 
per tant es farà la voluntat dels veïns. 
 
La Sra. Santiago vol saber si se’ls va dir als veïns que el canvi de nom del 
carrer als DNI se’ls faria gratuït. 
 
El Sr. Serra contesta que no se’ls va dir això en cap moment, simplement se’ls 
va dir lo que comportava la documentació i el que s’havia de fer, com ara 
certificats d’empadronament. De totes formes també estava la regidora Sra. 
Iolanda Gil, com a implicada i veïna del carrer, per tant són tres persones que li 
poden corroborar la informació, i no es va pressionar en cap moment als veïns, 
si no que se’ls va informar del que comportaria tot això, i que la seva voluntat 
seria lo que al final es faria. 
 
La Sra. Santiago diu que ja que aquesta moció es va aprovar pel Ple i per 
majoria absoluta i esperaven que se’ls digués alguna cosa. 
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El Sr. Alcalde contesta que ja que s’ha entrat la instància dels veïns avui, se 
mirarà si es passa una moció a un proper ple, que deixi sense efecte l’anterior. 
 
El Sr. Salvador Bertomeu contesta en respecte a la Biblioteca i diu que l’estat 
actual del procés de l’obra és el següent, de que sobre el 40 o 50% de 
l’execució de l’obra degut a les pluges se van detectar molta quantitat de 
goteres al Centre Cívic, i no contemplades aquestes deficiències al projecte 
inicial, l’obra va anar tirar endavant fins que va ser recomanable per la direcció 
tècnica i degut als materials que s’estaven aplicant a l’obra per si plovia se va 
haver d’aturar la mateixa. Se van fer una sèrie de gestions per solucionar 
aquest problema econòmicament i que ja està solventat. 
Se va a donar a comptar a tres empreses l’execució de la reparació de la 
coberta. I tot aquest procés ha portat un temps fins que s’ha passat a l’encàrrec 
del material adient. 
Avui mateix ha fet gestions per tal de que arribi el material, i continua explicant 
el procés de les obres. 
 
Demana la paraula el Sr. Castells del PPC i diu que al ple de desembre no fa 
mai preguntes, però farà dos suggeriments per a que es tingui en compte, una 
lo del carrer Capità Cortés, l’únic que el va defensar va ser el PP, tots els 
demés van votar a favor de que es canviés el nom, i ara resulta que els veïns 
no volen que es canviï el nom, per tant vagin reflexionant. 
L’altre suggeriment és que a Deltebre tenim moltes tradicions i cada vegada hi 
ha més problemes, els bous, tirar el rall, i avui és lluna i havia d’anar a caçar 
però estic aquí al Ple que és lo que li toca. Resulta que a València estan caçant 
en reclams vius, a França ha hagut un brot de grip aviar i cacen amb aus vives, 
a Osca també i per la resta d’Espanya també, i natros aquí no. La setmana 
passada va haver una prohibició del Departament d’Agricultura de que els 
caçadors del Delta havien de retirar totes les aus vives. Al Delta és l’únic lloc 
del mon que es caça les quatre nits de lluna plena, és tradició de tota la vida. 
Per tot això li demana que com a Alcalde faci una queixa al Departament 
corresponent de la Generalitat dient que sí que s’ha de prevenir però preservar 
la nostra cultura. 
 
El Sr. Alcalde li contesta donant les gràcies per la informació i se posarà en 
contacte amb les Societats de Caçadors i amb el Departament d’Agricultura. 
 
Pren la paraula el Sr. Gervasi Aspa d’ERC, i diu que tots aquests temes són 
importants, però és molt més important l’agressió que sofreix el Delta amb els 
sediments i tampoc passa res. 
 
També intervé el Sr. José Emilio Bertomeu de CE, i fa referència a lo del canvi 
de nom del carrer, es va presentar una moció la qual quasi tots la vam aprovar 
pensant que seria una cosa bona, però en vista de lo que hi ha i lo que han 
volgut els veïns ha estat contrari. 
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Finalment el Sr. Alcalde, felicita els Nadals en nom de tota la Corporació i 
recorda a les famílies necessitades i els dona una mostra de solidaritat i suport 
i també una bona entrada d’any nou. 
 
També anuncia que el proper ple, tenint en compte les festes de Nadal, serà el 
proper dia 17 de gener de 2017. 
   
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 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


