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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 6/2017 
DATA:  6 DE JUNY DE 2017 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:28 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. 5/2017, DE 9 DE MAIG 
 
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.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 1R 
TRIMESTRE DE 2017.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna 
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compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art. 16 
Ordre HAP/2105/2012 1r trimestre de 2017, restant el Ple assabentat. 
 
3R.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 1R TRIMESTRE DE 2017 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 2017 
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 CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2017 TRAMÈS 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 2017, restant el Ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 1R TRIMESTRE DE 
2017 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 2017 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat.  
 
6È.- DONAR COMPTE RELACIÓ INFORMES EMESOS PER LA 
INTERVENCIÓ DURANT L'EXERCICI 2016.- Arribats a aquest punt de l’ordre 
del dia, es dóna compte dels informes emesos per la intervenció durant 
l’exercici 2016, restant el Ple assabentat. 
 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ DEL 
SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2016. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 30 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist l’informe emès per la interventora acctal. que diu el següent: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1. En data 28 de febrer de 2017 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 
2016. 
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2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 3.452.669,75 euros 
b) Estabilitat: 2.159.913,48 euros 
c) Rati de deute viu: 54,24% 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 

 
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques en data 31 de desembre de 2016 té un valor de 3,78 
dies. 
 
4. L’import del superàvit de la liquidació, un cop deduïts els préstecs subjectes 
a Plans d’ajust, ja que aquest import no està deduït com a excés de 
finançament afectat és de 633.328,06.-€. 
 
5. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de 
la liquidació de l'exercici 2016 són de 736.503,06 euros. 
 
6. Les obligacions reconegudes pendents d’executar de la distribució del 
superàvit de l’exercici 2016 són de 0,00 euros. 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos 
que s’obtinguin per damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir 
el nivell de deute. 
 
2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, 
aquest s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 
3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que 
no superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions 
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures 
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament 
previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament 
en la liquidació de l'exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el superàvit a 
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, 
a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la 
previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2017, si encara queda import 
a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net (aquesta possibilitat 
de fer inversió financerament sostenible queda condicionada a l’aprovació de la 
Llei de Pressupostos Generals 2017 que expressament ho ha de recollir).  
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4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén 
per inversió financerament sostenible. 
 
5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals 
en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener 
de 2017 de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses 
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a 
sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits 
incorporables.  
 
6. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés 
a la informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el 
fet de no complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos 
obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de 
deute públic de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i 
l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció 
del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la 
disposició sisena de la mateixa Llei.” 

Per tot això, PROPOSO al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 

AJUNTAMENTS SUBJECTES A L’ART. 32 LOEPSF 

Primer.-  La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no 
finalistes del pressupost. 

Previsions inicials Recaptació

Capítols 1 a 9 13.321.498,00 9.123.456,90

CCEE 1.044.580,54 0

QQUU 0,00 0

subvencions corrents 3.004.127,25 2.423.246,11

subvencions de capital 582.118,83 52.198,16

venda d'inversions reals 0,00 0

formalització de préstecs 116.621,38 0

Previsions inicials no finalistes 8.574.050,00 6.648.012,63

Reducció d'endeutament 0,00  
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Segon.- L’import del superàvit és de 633.328,06 euros del qual es dedueixen 
els següents imports en concepte d’adjudicacions finançades amb fons propis: 

 

Superàvit de la liquidació 633.328,06

Creditors per despeses pendents 

d'aplicar a pressupost 0,00

AD finançades amb fons propis 736.503,06

Import a distribuir 0,00  

Tercer.- L’import a distribuir de 0,00 euros es distribueix de la següent manera: 

Import mínim de reducció 

d'endeutament 0,00

Import màxim d'Inversió 

financerament sostenible 0,00  

Quart.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 0,00 euros.  

Import de lliure disponibilitat 0,00  

 
Cinquè.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea d’hisenda. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 22 de maig de 2017. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano” 
 

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

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

el posicionament del seu grup serà a favor  de la proposta. 
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Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT 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 (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 

Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 

Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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 de 

Tomàs Castells Fresquet (PPC) 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. 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE CONCERTAR OPERACIÓ DE 
TRESORERIA PER IMPORT MÀXIM DE 2.000.000 D’EUROS. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 30 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’Hisenda de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
MEMÒRIA 

  
Aquest Ajuntament ha emprat en diverses ocasions la fórmula de l'Operació de 
Tresoreria per tal de cobrir el seu desfàs de finançament produït per la manca 
de concordança temporal entre els ingressos i les despeses, com sigui que 
actualment existeixen drets reconeguts de l’exercici corrent pendents de 
cobrament per un import de SET MILIONS TRES-CENTS VINT-I-DOS MIL 
CINC-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS 
(7.322.580,47.-€), i obligacions reconegudes pendents de pagament pendents 
per un import aproximat de DOS-CENTS QUARANTA-SET MIL CENT 
QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (247.142,73.-€) i 
amb previsió d’increment per l’estat d’execució de les inversions, i la Tresoreria 
Municipal necessita la liquidés suficient per atendre el seu pagament i continuar 
respectant els terminis establerts per la Llei de Morositat per complir amb el 
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període mig de pagament a proveïdors; con sigui que els recursos municipals 
es faran efectius de forma gradual al llarg de l’exercici, es fa necessària la 
CONCERTACIÓ d’una Operació de Tresoreria per cobrir temporalment aquest 
desfàs. 
 
Atès que les úniques entitats que han procedit a l’estudi d’aquesta operació han 

sigut Banc Santander, Caixabank, BBVA i Bankia. 
 
Atès que l’Ajuntament ja té formalitzada una operació de tresoreria per import 
d’1.000.000,00.-€ amb Banc Santander de venciment 20 de juny de 2017 i 

d’1.000.000,00.-€ amb Bankia, SA de venciment 23 de juny de 2017 (que es 
cancel·laran una vegada s’hagi formalitzat la nova operació). 

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

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

OBERTURA 
COM.NO 
DISPONIBILITAT 
 

Banc Santander 2.000.000 Fixe  0,16% 0,00% 0,02% Trimestral 
0,08% Anual 
 

Caixabank, S.A. 2.000.000 Euribor 3 
mesos + 0,40% 

0,00% 0,10% Anual 
0,025% 
Trimestral 
 

BBVA 1.500.000 Fixe 0,18% 0,00% 0,025% 
Trimestral 
 

Bankia, S.A. 2.000.000 Fixe 0,16% 0,00% 0,00% 
 
 

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

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

cancel·lació de les actualment existents amb Bankia, SA i Banc Santander,S.A. 

per import d’1.000.000,00 d’euros cadascuna) mitjançant una pòlissa de crèdit, 

de la que s'adjunta minuta com annex 1, amb Bankia, S.A. amb les següents 

característiques: 
 
BANKIA 
  
Import: DOS MILIONS D’EUROS (2.000.000.-Euros).   
Modalitat : Crèdit 

Termini : L’inici serà el de la data de la signatura 

Tipus d’interès : 0,16% fixe 

Comissió d’obertura, comissió d’estudi: 0% 

Comissió No Disponibilitat: 0% 

Periodicitat liquidacions: Trimestral 
Venciment : 12 mesos  

 

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

oferta per a l’esmentada operació de tresoreria. 
 
 
3r.- Comunicar les operacions a la Conselleria d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, en virtut de les competències que per Decret 
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328/1980, d’11 de desembre, assumeix la Generalitat de Catalunya, d’acord 

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

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

 

4t.- Que es formalitzin els contractes dels comptes de crèdit, i tota la 

documentació que sigui necessària. 

 

5è.- Facultar a l’alcalde per formalitzar l’operació de tresoreria, amb les entitats 

esmentades. 

 

6è.- Comunicar 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 pertinent. 
 
Deltebre,  30 de maig de 2017. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 

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

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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 PDeCAT 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 (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 

Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 

Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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-
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CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i de 

Tomàs Castells Fresquet (PPC) 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. 

9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL 
FINANÇAMENT DE LES OBRES D'ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE 
MITJA TENSIÓ DE 25 KV PER SOTERRAMENT DE LÍNIA AÈRIA DE MITJA 
TENSIÓ DE 25 KV AL CARRER MIGUEL D'UNAMUNO AL MUNICIPI DE 
DELTEBRE.   
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 30 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora 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: 
  
Antecedents: 
 
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 24 de gener de 2017, va 

aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de contribucions especials 
com a conseqüència de l’execució de les obres anomenades “Estesa de 
línia subterrània de mitja tensió de 25kv per soterrament de línia aèria 
de mitja tensió de 25kv al c. Miguel Unamuno, al municipi de Deltebre.” 
 

2. Contra l’acord abans esmentat, s’han presentat recursos de reposició per 
part dels següents interessats: 

 
Desideria Tomàs Franch (2149), Rubén Queral Bo (2161), Cèlia Bertomeu 
Santiago (2116) i Mercedes Bertomeu Franch (2503).      

 
3. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les reclamacions 

presentades, les quals han de ser estimades en tot o en part, o 
desestimades de forma motivada, en l’acord definitiu d’imposició i ordenació 
de les contribucions especials.  

 
4. Per això, i a la vista dels Informes que hi consten en cadascun dels recursos 

presentats, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER. 
Estimar els recursos presentats per Rubén Queral Bo i Cèlia Bertomeu 
Santiago, d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a 
la Proposta, i incloure les modificacions que en el seu cas s’escaiguin. 
 
SEGON. 
Desestimar íntegrament els recursos presentats per Desideria Tomàs Franch i 
Mercedes Bertomeu Franch, pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i 
Jurídic que s’adjunta a la Proposta. 
 
TERCER. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades. 
 
QUART. 
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de poble subàrea 
d’imatge de poble per a la seva constància. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 25 de maig de 2017. Sgt. Maria 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 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 PDeCAT 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. 

 
10È.- 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 LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE 
SERVEIS URBANÍSTICS PER CADA EXPEDIENT INCOAT ANUALMENT 
PER A LA CREACIÓ, ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DEL REGISTRE 
MUNICIPAL D’HABITATGES DESOCUPATS, DE LA TAXA PER CADA 
EXPEDIENT INCOAT ANUALMENT PER A LA CREACIÓ, ACTUALITZACIÓ 
I MANTENIMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’HABITATGES EN 
CONSTRUCCIÓ, PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS  I TAXA PER SERVEIS 
ESPECIALS PER TRANSPORTS I ESPECTACLES. 
 
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 30 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria 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: 
 
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. 
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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 
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. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació 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. Taxa per la prestació de Serveis Urbanístics  per cada 
expedient incoat anualment per a la creació, actualització i 
manteniment del registre municipal d’habitatges 
desocupats. 

2. Taxa per la prestació de Serveis Urbanístics  per cada 
expedient incoat anualment per a la creació, actualització i 
manteniment del registre municipal d’habitatges en 
construcció.) Ordenança Fiscal núm. 27 

3. Preu Públic per la Utilització de les Instal·lacions 
Esportives Municipals (Ordenança fiscal núm. 34) 

4. Taxa per Serveis Especials per transports i Espectacles 
(Ordenança fiscal núm. 38) 

 
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 2020, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes 
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol 
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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, 24 de maig de 2017. 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 en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé 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 PDeCAT 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 quinze vots a favor de 

Lluís Soler Panisello (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 

Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 

Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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 dos 

vots en contra de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i 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 
 
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 
D’ALCALDIA NÚM. 602/2017, DE 17 DE MAIG, D’INTERPOSICIÓ DAVANT 
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU DE TARRAGONA DEL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L’ACORD ADOPTAT 
PEL PLE DEL CONSELL COMARCAL EN DATA 28 D’ABRIL DE 2017, AIXÍ 
COM DE SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ CAUTELAR AMB L’ADOPCIÓ 
D’UNA MESURA CAUTELARÍSSIMA DE L’ESMENTAT ACORD MENTRE 
NO RECAIGUI SENTÈNCIA DEFINITIVA. 
 
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 30 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Primer Tinent d’Alcalde de l’ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que en data 17 de maig de 2017 es va dictar el següent Decret d’Alcaldia, 
que transcrit literalment diu: 
 
“Atès que el ple municipal de l’ajuntament de Deltebre en data 14 de març de 
2017 va adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“1r.- Que es procedeixi a la revocació parcial de les competències en matèria 
de gestió de residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, revocant-se 
tots els serveis  descrits al punt segon de l’acord adoptat pel ple municipal de 
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data 22 de desembre de 2015 excepte el tractament de residus i que inclourà, 
si s’escau per necessitats del servei, la transferència. 
 
2n.- Fer constar que aquesta revocació tindrà efectes a partir de que 
aquest ajuntament adjudiqui el servei de gestió de residus de Deltebre i 
es formalitzi el corresponent contracte administratiu amb l’empresa 
adjudicatària i per tant, mentre no s’adjudiqui aquest servei es continuarà 
prestant el mateix mitjançant el COPATE com a ens instrumental del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
3r.-  Que un cop sigui efectiva aquesta revocació parcial de competències en 
matèria de residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, es procedeixi 
per part del Consell Comarcal del Baix Ebre a fer la proposta de liquidació 
econòmica entre ambdues administracions que es derivi com a conseqüència 
d’aquesta revocació parcial de competències en matèria de gestió de residus i 
que inclourà drets i obligacions. 
  
....”. 
 
Atès que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en data 28 d’abril de 2017 
va adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“Primer.- Acceptar la revocació de l’exercici de la competència de la gestió dels 
residus del terme municipal de Deltebre, i pel que fa al seu contingut, comporta 
el retorn a l’Ajuntament de l’exercici de les competències en matèria de: 

 Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: 
vidre, envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta. 

 Gestió de deixalleria fixa o mòbil. 

 Recollida i gestió de voluminosos. 

 Campanyes anuals de conscienciació ciutadana. 
 
Segon.- Pel que fa a la seva durada, acceptar la revocació de competències 
acordada per l’ajuntament de Deltebre en els termes que s’havia formulat 
l’acord de delegació adoptat en data 22 de desembre de 2015; és a dir, i tal 
com va acordar l’ajuntament de Deltebre, mentre duri el període de pròrroga del 
contracte vigent, entenent que aquest contracte és el del servei públic de 
recollides selectives i de fracció resta, porta a porta, servei de voluminosos, 
gestió de deixalleries municipals i planta de transferència a la comarca del Baix 
Ebre, signat amb data 29 de desembre de 2006 entre el President del Consorci 
per a la Gestió dels Residus de la Comarca del Baix Ebre, i el representant de 
l’entitat mercantil FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA, en 
el qual es va subrogar el Consell  Comarcal del Baix Ebre i que l’inici de la 
pròrroga s’iniciava el dia 1 de juliol de 2015, per la qual cosa el termini de 
pròrroga del contracte finalitza el proper dia 30 de juny de 2017. 
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Així, per tant, a partir del dia 1 de juliol de 2017 el Consell Comarcal del Baix 
Ebre no exercirà les competències en matèria de gestió de residus en el terme 
municipal de Deltebre. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Deltebre per al seu 
coneixement i efectes i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província per a la 
seva efectivitat.” 
 
Atès que en conseqüència, i tenint en compte que l’acord del ple del Consell 
Comarcal del Baix Ebre de data 28 d’abril de 2017 preveu una revocació total 
de competències en matèria de residus a partir del dia 1 de juliol de 2017 i que 
l’acord que va adoptar el ple municipal de l’Ajuntament de Deltebre només 
preveia una revocació parcial de competències, per quant es revocaven tots els 
serveis descrits al punt segon de l’acord adoptat pel ple municipal de data 22 
de desembre de 2015 excepte el tractament de residus i que inclourà, si 
s’escau per necessitats del servei, la transferència. 
 
Atès el greu perjudici que li pot causar a l’Ajuntament de Deltebre l’acord 
adoptat pel ple del Consell Comarcal del Baix Ebre en sessió de data 28 d’abril 
de 2017 de revocació total en matèria de competències de residus. 
Atès l’informe redactat pel secretari acctal. de l’ajuntament de Deltebre en data 
15 de maig de 2017 on proposa que s’adopti l’acord d’exercir les accions 
jurisdiccionals contra l’acord adoptat pel ple del Consell Comarcal en data 28 
d’abril de 2017, així com de sol·licitar la suspensió cautelar amb l’adopció d’una 
mesura cautelaríssima de l’esmentat acord mentre no recaigui sentència 
definitiva. 
 
En conseqüència, i tenint en compte l’obligació que té l’Ajuntament d’exercir les 
accions pertinents en defensa dels seus béns i drets, segons l’article 175.1 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’establert a l’article 21.1.k) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,   
RESOLC: 
1r.- Interposar davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona el 
recurs contenciós administratiu contra l’acord adoptat pel ple del Consell 
Comarcal en data 28 d’abril de 2017, així com de sol·licitar la suspensió 
cautelar amb l’adopció d’una mesura cautelaríssima de l’esmentat acord 
mentre no recaigui sentència definitiva. 
 
2n.- Nomenar al lletrat Sr. Alfred Ventosa Carulla perquè defensi els drets de 
l’Ajuntament de Deltebre. 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de gestió interna per al seu coneixement i efectes oportuns”. 
 
Atès que la competència per a l’adopció de l’esmentada resolució correspon a 
l’alcalde-president per quant és una mesura en caràcter d’urgència de 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

18 
 

conformitat amb l’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, i un cop dictada la resolució s’ha de ratificar la mateixa a 
la primera sessió del ple que es celebri. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 602/2017, de 17 de maig, d’interposició 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona del recurs contenciós 
administratiu contra l’acord adoptat pel ple del consell comarcal en data 28 
d’abril de 2017, així com de sol·licitar la suspensió cautelar amb l’adopció d’una 
mesura cautelaríssima de l’esmentat acord mentre no recaigui sentència 
definitiva. 
 
2n.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de gestió interna per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 23 de maig de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

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

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

proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb nou vots a favor de Lluís 

Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 

Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 

Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT) i Tomàs Castells 

Fresquet (PPC) i vuit vots d’abstenció de José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-
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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 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. 

12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
SUBJECTA A REGULACIÓ HARMONITZADA PER PROCEDIMENT OBERT, 
OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ, DELS SERVEIS BÀSICS D'IMATGE DE POBLE. 
 
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 30 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, com a primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Deltebre, en 
ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació 
eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- Vista la necessitat de contractació dels “serveis Bàsics Imatge de Poble”:  

 Servei de recollida de residus municipals + gestió del servei de 
deixalleries: 1.598.853,26 €, IVA (10%) exclòs. 

 Servei de neteja viària a Deltebre: 1.098.638,12 € IVA(10%) exclòs. 

 Servei de neteja de platges al municipi de Deltebre: 202.869,08 €, IVA 
(10%) exclòs 

 
2.- Vist que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o superior 
a 209.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en l'article 16.1.b) 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l'article 4 de la Directiva 
2014/24/UE, es considera que és un contracte subjecte a regulació 
harmonitzada, i s'estima que el procediment més adequat per a la seva 
adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d'adjudicació. 
 
3.- Vist que amb data 8 de març de 2017 es va emetre informe d'Intervenció 
sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos 
ordinaris del pressupost vigent i es va realitzar per la Interventora acctal. va 
realitzar les retencions de crèdit oportunes (RCs 2714, 2715, 2716, 2717). 
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4.- Vist que amb data 7 de març de 2017 es va emetre Informe per Secretaria 
sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i òrgan competent per 
aprovar i adjudicar el contracte. 
 
5.- Vist que amb data 7 de març de 2017 es va realitzar per la Interventora 
informe de fiscalització de l'expedient amb les conclusions següents:  

1.Que d’acord amb el que preveuen els articles 213 i següents del R.D.L. 
2/2004 de 5 de març 2 RHL, la funció interventora té per objecte 
fiscalitzar tots els actes de les entitats locals, que donen lloc al 
reconeixement i liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut 
econòmic. Aquesta funció es realitzarà mitjançant fiscalització prèvia o 
per actuacions de comprovació posteriors amb la utilització de tècniques 
de mostreig o auditoria. 
 
2.El valor estimat del contracte és de 5.220.648,83 euros IVA (10%) 
exclòs per un període de 4 anys més 2 anys prorrogables (més un 20% 
de modificacions incloses), amb el següent detall: 
 
Servei recollida selectiva de RSU + gestió 
de servei de deixalleries (costos 
fixes).......................................................... 

 
 

2.877.935,86.-€ IVA (10%) exclòs 
Servei de neteja viària al nucli urbà i 
Riumar........................................................ 

 
1.977.548,62.-€  IVA(10%) exclòs 

Servei de neteja de platges ...................... 365.1634,35.-€ IVA (10%) exclòs 
  
 
Aquest import suposa un 44,89% en relació amb els recursos ordinaris 
del pressupost vigent (11.629.302,71 euros) 
 
3. Els preus base de la licitació per un període de 4 anys és de 
2.900.360,46 euros (IVA exclòs), anualment 725.090,11 euros (IVA 
exclòs) amb el següent detall: 
 
 4 anys  

(imports IVA exclòs) 
 

Anual (imports 
IVA exclòs) 

Recollida selectiva de RSU + gestió de 
servei de deixalleries (costos fixes)........ 

 
1.598.853,26.-€  

 
399.713,31.-€ 

Servei de neteja viària al nucli urbà (1) i 
Riumar (2)............................................... 

(1) 791.779,88.-€ 
(2) 306.858,24.-€ 

(1) 197.944,97.-€ 
(2) 76.714,56.-€ 

Servei de neteja de 
platges..................................................... 

 
202.869,08.-€ 

 
50.717,27.-€ 

 
TOTAL 

 
2.900.360,46.-€ 

 
725.090,11.-€ 
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Aquests imports suposen un 24,94% i un 6,24% respectivament en relació amb els 
recursos ordinaris del pressupost vigent (11.629.302,71 euros). 
 
4. Al pressupost municipal exercici 2017 existeixen quatre reserves de crèdit a les 
aplicacions pressupostàries següents per donar cobertura al procediment de licitació 
i contractació per un període de 9 mesos (abril-desembre), amb el següent detall 
(incloent el 10% iva suportat): 
 

IMPORT 
ANUAL 
PREU BASE 
LICITACIÓ 
AMB IVA 

IMPORT 9 MESOS PREU 
LICITACIÓ AMB IVA ANY 2017 

 
DESCRIPCIÓ APLICACIÓ 

PRESSUP. 
IMPORT 

ANUAL 
RC  

9 mesos 
RC (9 mesos) % 

IVA INCLÒS 

Residus (costos 
fixes).............. 

22700.16
200 

439.684,64
.-€ 

2714 329.763,48
.-€ 

100% 

Imatge poble - casc 
urbà neteja 
viària............................
.. 

 
21000.15
320 

 
217.739,47

.-€ 

 
2715 

 
163.304,60

.-€ 

 
72,07%  

Imatge poble - Riumar 
neteja 
viària............................
............ 

 
21001.15
320 

 
84.386,01.

-€ 

 
2716 

 
63.289,51.

-€ 

 
27,93% 

Imatge de poble 
Riumar -neteja de 
platges...................... 

 
21001.15
320 

 
55.789,00.

-€ 

 
2717 

 
41.841,75.

-€ 

 
100% 

      
TOTAL  797.599,12

.-€ 
 598.199,34

.-€ 
 

 
Vist l’estudi econòmic i l’estudi comparatiu del cost global dels serveis de 
recollida de residus sòlids urbans  i gestió del servei de deixalleries COPATE 
(realitzat), en el cas de que la gestió dels serveis esmentats es duguin a terme 
fora de l’àmbit de licitació del Consorci presenta un major benefici tant 
econòmic com de millora del servei per l’Ajuntament (suposant un estalvi 
anual amb gestió pròpia de 136.548,63.-€) a banda de que, la gestió pròpia 
comporta unes millores quantificades en 83.407,36.-€ anuals 
aproximadament. 

 

  
En la proposta presentada, només s’ha considerat com a valor 
residual i reflectit al Plec de condicions tècniques, el valor 
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residual corresponent al Recol·lector Compactador Sistema 
EASY (dues unitats) per un valor residual a 4 anys de 
283.842,00.-€, i la Caixa Rentacontenidors EASY per un valor 
residual a 4 anys de 33.000,00.-€ amb un total valor residual 
maquinària de 316.842,00.-€, considerant aquesta intervenció 
que el valor residual hauria de ser 0,00 euros ja que això 
comporta un compromís de despesa per a exercici futurs; tot i 
què podria ser inclòs en una futura nova licitació, tanmateix 
aquesta contractació generarà compromisos de despesa per als 
exercicis futurs (2018, 2019, 2020 i 2021). 
 
5. L’òrgan competent donat que la licitació supera el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost de l’Ajuntament haurà de ser el Ple. 

6.- Vist que mitjançant acord del ple municipal de data 14 de març de 2017 es 
van prendre els següents acords: 

PRIMER.- Iniciar el procediment de contractació de serveis subjecte a 
regulació harmonitzada per procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i d’aprovació dels plecs 
de clàusules administratives i condicions tècniques que han de regir la 
contractació dels "SERVEIS BÀSICS D'IMATGE DE POBLE". 
 
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte i el procés 
d'adjudicació. 
 
TERCER.- Autoritzar, per la quantia de 598.199,34 euros IVA inclòs, la 
despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació 
referenciada, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l'estat de 
despeses del Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 
2017 que consten a l’informe redactat per la interventora acctal. que diu: 
“... 4. Al pressupost municipal exercici 2017 existeixen quatre reserves 
de crèdit a les aplicacions pressupostàries següents per donar cobertura 
al procediment de licitació i contractació per un període de 9 mesos 
(abril-desembre), amb el següent detall (incloent el 10% iva suportat): 
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......” 
 
QUART.- Donar publicitat perquè durant el termini de cinquanta-dos dies 
des de la 
data d'enviament del contracte a la Comissió Europea els interessats 
puguin presentar les proposicions que estimin pertinents: 

 Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea que ha de ser 
prèvia a la publicació en el BOE i a qualsevol altra publicació. 

 Publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat amb posterioritat a la 
publicació al DOUE. 

 Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb 
posterioritat a la publicació al DOUE. 

 Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb 
posterioritat a la publicació al DOUE. 

 Publicar en el Perfil de contractant anunci de licitació amb 
posterioritat a la publicació al DOUE 

 
CINQUÈ.- Publicar els plecs de contractació en el Perfil de Contractant a 
partir de la 
data de publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
SISÈ.- La Mesa de Contractació estarà formada per les següents 
persones: 

 Membre Veu Vot 

El President de la 
Mesa 

Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui Sí Sí 

Vocal Secretaria Municipal  
 

Sí Sí 

Vocal Intervenció Municipal  
 

Sí Sí 

Vocal Tinent d’alcalde/essa de la subàrea 
promotora de la contractació 

Sí Sí 
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Vocal Arquitecte tècnic de la subàrea promotora 
de 
la contractació 

Sí Sí 

Secretari de la 
Mesa 

TAG de Tributació o funcionari en qui 
delegui 

Sí No 

 

7.- Vist que es va publicar el corresponent anunci de licitació per termini de 52 
dies en Diari Oficial de la Unió Europea, i així mateix en el Butlletí Oficial de 
l'Estat i Butlletí Oficial de la Província, a fi que els interessats presentessin les 
seves proposicions. 

8.- Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l'expedient: 

Entrada NIF empresa 

2557 A63001
… 

INNOVIA COPTALIA, S.A.U 

2558 B43387
… 

SERVIDEL, SLU en UTE FOBESA 

 

9.- Vist que amb data 12 de maig de 2017 es va procedir a l’obertura del sobre 
1 relatiu a la documentació administrativa, en data 16 de maig 2017 es va 
procedir a l’obertura del sobre 2 relatiu a la documentació ponderable a través 
de judicis de valor i en data 22 de maig de 2017 es va  procedir a l’obertura del 
sobre 3 relativa a la documentació ponderable a través de fórmules. Respecte 
la documentació presentada la mesa de contractació va sol·licitar informes 
tècnics que consten a l’expedient, dels quals se’n desprèn el següent: 
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FONAMENTS DE DRET 

 

 Els articles 10, 13, 15, 16. 22, 53, 109 i 110, 301 a 312, 320 i Disposició 
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de 
febrer de 2014 sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la 
Directiva 2004/18/CE (preceptes que siguin directament aplicables per 
ser prou clars i preus i no estiguin subjectes a cap excepció ni condició) 

 El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector 
Públic. 

Criteris de valoració amb judici de valor: fins a 

20 punts

Puntuació 

màxima

INNOVA 

COPTALIA, 

S.A.U

SERVIDEL S.L.U 

en UTE FOBESA

Criteri 1. Projecte i execució d’instal·lació i adequació 

de la deixalleria del nucli de Riumar als terrenys 

designats per l’Ajuntament. Aquests terrenys 

presenten una superfície aproximada de 1.584 m2 

amb una façana de 24 m.

9 5,35 7,30

Criteri 2. Proposta de millora de les dutxes actuals de 

les platges naturals de la Bassa de l’Arena i Platja de 

la Marquesa (a excepció si han estat puntuades al 

Criteri 5 de Criteris de valoració subjectius)

4 1,90 2,70

Criteri 3. Subministrament, instal·lació i manteniment 

addicional de passarel·les per a minusvàlids
3 3,00 1,92

Criteri 5. Subministrament i instal·lació d’eines i 

sistemes smart city i smart beach (a excepció 

instal·lació connexió Wi-fi platges, valorat en el Criteri 

8 de criteris objectius)

3 1,30 1,60

Criteri 4. Millores tècniques i de sostenibilitat 

incorporades a les instal·lacions i als equips dels 

serveis (vehicle de gas natural, híbrids, elèctrics...)

1 0,90 0,20

Criteris de valoració de forma automàtica: fins a 

80 punts

Puntuació 

màxima

INNOVA 

COPTALIA, 

S.A.U

SERVIDEL S.L.U 

en UTE FOBESA

Oferta econòmica: Oferta general del servei 40,00 40,00 37,52

Criteri 1. Instal·lació de mupis electrònics exteriors de 

LEDs amb control municipal amb les següents 

característiques (Pitch real: 5 mm, Mides mínimes de 

matriu: 160 mm x 160 mm, Consum mitjà: 600 W, 

Visualització mínima: 3m, Lluminositat: 6000 cd)

12,00 12,00 12,00

Criteri 2. Percentatge destinat a la renovació de la 

flota de contenidors en la durada del contracte 

(excloses les pròrrogues)

6,00 6,00 6,00

Criteri 3. Augment de la freqüència de neteja viària de 

Deltebre i del nucli de Riumar
6,00 6,00 6,00

Criteri 4. Augment de la freqüència de neteja de 

platges
4,00 4,00 4,00

Criteri 5. Subministrament i instal·lació de 

desfibril·ladors externs de característiques tècniques 

o similars al Samaritan PAD 350P:

3,00 3,00 3,00

Criteri 6. Increment del percentatge anual (incloses 

les pròrrogues) destinat a campanyes de 

sensibilització i comunicació ambiental

3,00 3,00 3,00

Criteri 7. Percentatge anual (incloses les pròrrogues) 

destinat a la renovació de mobiliari de la via pública 

(papereres, pipicans, bancs...)

3,00 3,00 3,00

Criteri 8. Instal·lació i connexió Wi-fi gratuïta a l’àmbit 

de la Platja de Riumar
3,00 3,00 3,00

TOTAL 92,45 91,24
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 El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, (articles 
vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de 
maig). 

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

 
Per tot això, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la classificació les proposicions presentades pels licitadors, 
atenent la proposta duta a terme per la Mesa de contractació, de conformitat 
amb el següent ordre decreixent: 

classifica
ció 

NIF empresa preu IVA Preu IVA 
inclòs 

1 A63001
… 

INNOVIA COPTALIA, S.A.U    

2 B43387
… 

SERVIDEL, SLU en UTE 
FOBESA 

   

 

SEGON.- Notificar i requerir a l’empresa licitadora que ha presentat l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, perquè presenti, en el termini de deu dies a 
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el present requeriment, 
la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits 
a l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o 
autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació 
d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 64.2 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i d'haver constituït la garantia definitiva 
per import de 5% del preu del contracte. 
 
En el requeriment cal comunicar a l’empresa adjudicatària, el termini màxim de 
10 dies perquè en tingui coneixement i efectes, de conformitat amb l'article, 82 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, advertint que, l’acord del present punt es tracta d'un 
acte de tràmit i com tal no procedeix la interposició de recursos contra el 
mateix. No obstant això, contra les resolucions i els actes de tràmit que 
decideixin, directa o indirectament, el fons de l'assumpte, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment, produeixin indefensió o perjudici 
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irreparable a drets i interessos legítims, de conformitat amb l'article 112.1 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, podrà interposar el recurs potestatiu de reposició 
que caldrà fundar en qualsevol dels motius de nul·litat i anul·labilitat prevists en 
els articles 47 i 48 de la citada Llei. El termini per interposar recurs potestatiu 
de reposició serà d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la 
present notificació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs 
de reposició serà d'un mes, des de la seva interposició (article 124 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre). 
 

TERCER.- Adjudicar a l'empresa INNOVIA COPTALIA, S.A.U amb NIF 
A63001… el contracte de "SERVEIS BÀSICS D'IMATGE DE POBLE", 
subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació per un import 
total 2.976.639,01.-€ (2.706.035,46.-€ més 270.603,55.-€ IVA). 

L’acord que disposa el present punt tindrà efectes de mera proposta fins que es 
doni compliment efectiu a l’acord que conté el punt “SEGON” dels presents. 

QUART.- Disposar la despesa que correspongui per proporció amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents del pressupost vigent de despeses i 
prendre el compromís per a futurs exercicis  
 
DESCRIPCIÓ APLICACIÓ PRESSUP. 

Residus (costos fixes).............. 22700.16200 
Imatge poble - casc urbà neteja viària..............................  

21000.15320 
Imatge poble - Riumar neteja 
viària........................................ 

 
21001.15320 

Imatge de poble Riumar -neteja de platges......................  
21001.15320 

 
CINQUÈ.- Notificar, en els termes previstos en l'article 151.4 del Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació als licitadors que no han 
resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional per ells 
prestada. Simultàniament publicar anunci de l'adjudicació en el perfil de 
contractant. 
 
SISÈ.- Publicar l'adjudicació del contracte de serveis de "SERVEIS BÀSICS 
D'IMATGE DE POBLE" subjecte a regulació harmonitzada, en el Diari Oficial 
de la Unió Europea en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data 
de formalització del contracte. Tenint en compte que de conformitat amb 
l'exposició de motius del Reial Decret 300/2011, de 4 de març, pel qual es 
modifica el Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i s'habilita al titular del 
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Ministeri d'Economia i Hisenda per modificar els seus annexos, l'anunci 
d'adjudicació en el Diari Oficial de la Unió Europea conté informació relativa a la 
data de formalització, que necessàriament és posterior a la d'adjudicació. Per 
tant, mancant una iniciativa expressa de la Unió Europea modificant aquest 
anunci, ha d'entendre's que reuneix sintèticament informació relativa tant a 
l'adjudicació com a la formalització. 

SETÈ.- Notificar a l’empresa adjudicatària del contracte, el present acord i citar-
la per a la signatura del contracte la qual, tenint en compte que és susceptible 
de recurs especial en matèria de contractació conforme a l'article 40.1 del Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la formalització no podrà efectuar-se 
abans que transcorrin quinze dies hàbils des que es remeti la notificació de 
l'adjudicació als licitadors i candidats.  

VUITÈ.- Publicar la formalització del contracte de "SERVEIS BÀSICS 
D'IMATGE DE POBLE" en el Perfil de contractant, i publicar anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des 
de la mateixa. 

NOVÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 
del Sector Públic, de conformitat amb el que es disposa en l'article 333.3 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
DESÈ.- Remetre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya una còpia 
certificada del document en el qual s'hagués formalitzat el contracte, 
acompanyada d'un extracte de l'expedient en què es derivi, sempre que la 
quantia del contracte excedeixi de 150.000 euros. Tot això, dins dels tres 
mesos següents a la formalització del contracte. 

ONZÈ.- Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el mateix òrgan 
de l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la 
recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós-
administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el 
termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la 
present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el 
recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva 
desestimació per silenci. Tot això sense perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.  
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Així mateix, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació 
regulat en l'article 40 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
DOTZÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea d’imatge de poble per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 26 de maig de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques 
 

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

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT 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 (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 

Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 

Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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),  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. 
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DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
FESTES 
 
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS CORREBOUS 
FESTA MAJOR DELTEBRE 2017, FESTA MAJOR ORGANITZADA PEL CD 
LA CAVA 2017, FESTES DEL BARRACOT I FESTIVITAT DE SANT MIQUEL 
 
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 30 de maig de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, Carlos Serra Ventura, regidor delegat de la subàrea de festes 
de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
En referència a la programació dels actes de la Festa Major de Deltebre 2017, 
de la Festa Major Sant Roc 2017 organitzada pel C.D. La Cava, Festes del 
Barracot  i la Festivitat de Sant Miquel, i en concret a la celebració de correbous 
que es tenen previst realitzar, i als efectes d’incloure els esmentats acords a 
l’expedient que es tramitarà per a l’autorització de correbous a la Delegació 
Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, d’acord amb el previst a l’article 
6.1.b) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, DEMANO al ple de la Corporació que 
adopti els següents acords: 
 
1r.- Aprovar la celebració de les festes tradicionals amb correbous amb motiu 
de les Festes Majors de Deltebre 2017 organitzades per l’Ajuntament de 
Deltebre, Festes Majors de Sant Roc 2017 organitzades pel CD La Cava, 
Festes del Barracot i Festivitat de Sant Miquel. 
 
2n.- Aprovar el programa d’espectacles taurins següent: 
 
FESTES DEL BARRACOT 
 
Diumenge 9 de juliol 
18:00h bou capllaçat 
 
Recorregut: Barracot, Terol, Goles de l’Ebre, Pescadors, Barracot, Sant Joan 
Bosco, Goles de l’Ebre, Mestre Falla, Barracot, Vicent Alexandre, passatge 
Genaro i Barracot 
 
 
FESTA MAJOR DE DELTEBRE 
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Divendres 11 
23:30h Bou capllaçat. 
 
Recorregut: encreuament C/ Girona-Av. Robert Graupera, Av. Goles de l’Ebre, 
Av. Esportiva, Av. Generalitat, C/ Martí Buera. 
00:30h Inauguració de la plaça amb 2 vaques i bou embolat. 
 
 
Dissabte 12 
18:30 – 22:00h Bous a la plaça 
 
Diumenge 13 
17:00h Bou capllaçat de Jesús i Maria 
 
Recorregut: Av. Assumpció, Av. Germans Carsi, C. Vivente Blasco Ibáñez, C. 
Bruc, Av. Colom i C. Reis Catòlics 
 
18:30 – 22:00h Bous a la plaça 
 
22:00h Bou embolat 
 
Dilluns 14  
17:30h Gran Prix 
 
18:30 – 22:00h Bous a la plaça 
 
Dijous 17 
17:30h Bous a la plaça (tarda de vaquetes) 
 
Divendres 18 
18:30 – 22:00h Bous a la plaça 
 
Dissabte 19 
18:30 – 22:00h Bous a la plaça 
 
22:00h Bou embolat 
 
Diumenge 20 
18:30 – 22:00h Bous a la plaça 
 
22:00h Bou embolat 
 
 
FESTES MAJORS SANT ROC 2017 ORGANITZADES PEL CD LA CAVA 
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Divendres 11 
 
00:00 – 03:00h Becerra, 2 vaques, bou embolat i vaquetes 
 
Dissabte 12 
19:00 – 20:30h 2 bous capllaçats 
 
Recorregut: sortida des de les quatre carreteres, Av. Goles de l’Ebre, C. 
Pescadors, C. Barracot, Av. Goles de l’Ebre, C. Sant Roc, C. Estació, Av. Goles 
de l’Ebre, C. Major, Av. Esportiva, Av. Goles de l’Ebre (fins les 4 carreteres) 
 
Diumenge 13 
18:30 – 21:30h tarda de vaques 
22:00 – 22:30h Bou embolat 
 
Dilluns 14  
18:30 – 21:30h tarda de vaques 
 
00:00 – 02:00h concurs d’emboladors 
 
Dijous 17 
18:30 – 21:30h tarda de vaques 
 
23:00 – 00:00h bou capllaçat de la nit 
Recorregut: sortida des del bar La sortida, Av. Goles de l’Ebre, C. Sant Roc, C. 
Estació, Av. Goles de l’Ebre, C. Major, Av. Esportiva, Av. Goles de l’Ebre, C. 
Major (fins l’església). 
 
Divendres 18 
18:30 – 21:30h tarda de vaques 
 
Dissabte 19 
16:30h sorteig “cagada del manso” 
 
18:30 – 21:30h tarda de vaques 
 
Diumenge 20 
18:30 – 21:30h tarda de vaques 
 
22:00 – 22:30h Bou embolat 
 
FESTIVITATSANT MIQUEL 
 
Dissabte 23 de setembre 
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De 19:00 a 20:00h bou capllaçat 
 
Recorregut: sortida des del bar La sortida, Av. Goles de l’Ebre, C. Sant Roc, C. 
Estació, Av. Goles de l’Ebre, C. Major, Av. Esportiva, Av. Goles de l’Ebre, C. 
Major (fins l’església). 
 
3r- Tramitar l’expedient per a l’autorització de correbous a la Delegació 
Territorial del Govern a les Terres de l’Ebre, d’acord amb el previst a l’article 
6.1.b) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre. 
 

4t.- Facultar a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per al 
desplegament i execució eficaç del que s’acordi. 
 
5è.- Notificar el present acord a totes les entitats i associacions que realitzaran 
actes  amb  la  col·laboració  d’aquest  Ajuntament  per  al  seu  coneixement  i 
efectes oportuns. 
 
6è.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana, subàrea 
de festes per als efectes que correspongui. 

 

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

Deltebre, 25 de maig de 2017. Sgt. Carlos Serra Ventura.” 

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

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT 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 
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Lluís Soler Panisello (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 

Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 

Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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 de 

Tomàs Castells Fresquet (PPC) i un en contra 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. 

MOCIONS 
 
14È.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE 
DELTEBRE PER LA CREACIÓ D'UN PROTOCOL CONTRA LES 
AGRESSIONS I ACTITUDS MASCLISTES A LES FESTES MAJORS, 
DELTAFIRA I ALTRES NITS FESTIVES. 
 
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: 
 
“La CUP presenta aquesta moció per tal de facilitar les denúncies contra les 
agressions masclistes en espais d’oci nocturn, tant les físiques com les altres 
agressions socialment més acceptades o tolerades. A més, pretenem també 
que l’Administració Local i els altres agents socials tinguin una total implicació 
per conscienciar i educar sobre aquesta problemàtica. 

Les violències fruit dels valors masclistes es manifesten en tots els àmbits de la 
nostra vida i, conseqüentment, en l’entramat de relacions socials i personals de 
la nostra societat de forma estructural. Els espais d’oci i de festa no en són una 
excepció. Les agressions masclistes, les actituds masclistes normalitzades 
inconscientment (i per tant acceptades socialment, tolerades o disculpades) i 
l’assetjament sexual en moments de festa i esbarjo es donen sistemàticament, 
amb el vistiplau o la ignorància de bona part de la població, ja que estan 
normalitzades i legitimades pel context. Les agressions als espais d’oci nocturn 
no només són físiques sinó que altres actituds masclistes com les mirades 
reiterades i persistents, la insistència continuada després d’un o varis NO, les 
actituds «baboses», les actituds i comentaris homòfobs... solen ser acceptades, 
a vegades rigudes, i quasi sempre disculpades perquè van acompanyades de 
l’alcohol. Així, aquest tipus de comportaments en forma d’actituds, comentaris... 
no s’han de tolerar i, per canviar-ho, cal fer molta pedagogia i educació. 

Les agressions derivades dels rols i comportaments masclistes en espais de 
festa són múltiples i diverses (comentaris ofensius i degradants per part d’un 
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home, floretes no desitjades, insults, mirades persecutòries, tocaments no 
desitjats, agressions físiques...), generant, així, situacions que violenten l’espai 
de confort de les dones i, sovint, vulneren la seva integritat física i emocional. 
Però no només de les dones, sinó també amb persones o parelles del col·lectiu 
LGTBI. 

Les institucions públiques tenen l’obligació d’abordar les diverses cares de 
violència i actitud masclista a través de la prevenció i l’elaboració de polítiques 
amb perspectiva de gènere i del col·lectiu LGTBI. L’Ajuntament, com a institució 
més propera a la vida quotidiana del nostre poble, ha de tenir un paper 
fonamental a l’hora d’actuar contra les violències i actituds que s’encarnen en 
tots espais de socialització, especialment a les festes i celebracions de major 
concurrència (Festes Majors, Festes de Barri, Deltafira, Cap d’Any, Revetlla de 
Sant Joan...). 

La seguretat de les dones i del col·lectiu LGTBI a l’espai públic és un deure 
col·lectiu, però sobretot és tasca de l’Administració vetllar i sensibilitzar la 
població perquè els carrers siguen espais de seguretat per a totes les que hi 
habitem. Així, en aquelles poblacions on l’Ajuntament ha fet pedagogia i ha 
facilitat les denúncies, les d’agressions masclistes físiques i/o verbals han 
aflorat i s’ha permès explicitar aquestes actituds. S’ha evidenciat, així, que 
aquesta és una realitat amagada i silenciada, però que sí existeix, sempre i 
quan s’afavoreixi i es treballi per aflorar-les. 

Per tant, ha quedat palès que als municipis on han treballat el tema 
conscienciant i explicant les actituds masclistes irrespectuoses amb les dones i 
el col·lectiu LGTBI, hi apareixen nombrosos casos de comportaments 
socialment tolerats però molestos per a més d’un 50% de la població. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. Crear una comissió de treball en un termini màxim d’un mes, donada 
la proximitat de les Festes Majors, per la redacció d’un «Protocol contra les 
agressions masclistes» per les principals nits d’oci nocturn (festes majors, 
festes de barri, Deltafira, Cap d’Any, Revetlla de Sant Joan...) i les altres que 
siguin suggerides pels agents implicats i participants en la redacció del 
protocol. El protocol s’hauria d’aplicar ja durant les Festes majors del 2017. 

Aquest Protocol s’hauria de redactar: 

- Convidant a tots els agents implicats (tècnics municipals, SIAD, Col·lectiu 
LGTBI Terres de l’Ebre, organitzacions feministes municipals, grups municipals, 
establiments d’oci nocturn i aquelles persones o entitats que desitgen 
participar-hi). 

Aquest protocol hauria d’incloure: 

- Actuacions i procediments davant d’una agressió o actitud masclista i de 
prevenció. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

36 
 

- Formació específica als diversos agents que vetllen per la seguretat durant les 
festes d’oci a Deltebre. 

- Informació i sensibilització sobre les violències, comentaris i actituds 
masclistes amb les dones i el col·lectiu LGTBI. 

SEGON. La creació d’una campanya comunicativa i de sensibilització perquè 
les festes majors estiguin lliures d’actituds masclistes i discriminatòries. 
Aquesta campanya tindrà continuïtat durant les festes i nits amb més presència 
al carrer. 

Aquesta campanya hauria de contenir, com a mínim: 

- L’elaboració d’un cartell institucional amb un lema de condemna a les 
agressions masclistes (exemples: «NO és NO», «Per unes festes lliures de 
masclisme», «Estima on, com i amb qui vulguis!»...). 

- Fer arribar tot el material i una explicació de la campanya a totes les entitats 
organitzadores d’actes (associacions de veïns i veïnes, entitats culturals, clubs, 
...), a tots els establiments que participen en el marc de les festes d’oci de 
Deltebre i al centre d'educació secundària Institut de Deltebre. 

- Presència de la campanya en els materials físics que s’editin per les festes 
indicades (programa, cartells, gots, mocadors, anuncis...). 

- Fer arribar el material i la informació de campanya a totes aquelles empreses 
o establiments que organitzen o que siguin espais d’oci nocturn al municipi de 
Deltebre. 

- Incloure un punt d’informació en esdeveniments amb molta afluència de 
públic, com les festes majors (carpes, ball, Parc del Riu), Deltafira (carpes) i nit 
de Cap d’Any (zona a determinar segons activitats nocturnes), així com als 
concerts de gran format si se n’organitzen durant l’any. A més del paper 
d’informar, també hauran de ser un espai d’assessorament i acompanyament a 
les persones denunciants. 

- El punt d’informació també servirà per fer pedagogia en aquelles actituds que, 
tot i ser irrespectuoses amb les dones i persones del col·lectiu LGTBI, estan 
socialment tolerades i acceptades. 

TERCER. La incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en la 
organització dels actes i de la programació de les festes a Deltebre. 

QUART. Vetllar perquè els esdeveniments d’oci nocturn que s’organitzin 
contemplin el Protocol i la campanya comunicativa i les apliquin amb 
l’acompanyament de la Regidoria corresponent. 

CINQUÈ. Durant el curs 2017-18 i successius, organitzar una activitat de 
formació per l’alumnat del centre d’educació secundària, amb tècnics/es 
especialistes en la matèria. Serà adreçada especialment a visualitzar aquelles 
actituds socialment acceptades i tolerades però que són masclistes i 
irrespectuoses amb el col·lectiu de dones i LGTBI. 
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SISÈ. Traslladar aquest acord al conjunt d'entitats de Deltebre, especialment a 
les entitats de dones del poble, al col·lectiu LGTBI de les Terres de l’Ebre 
(LGTeBre), així com a les entitats i els promotors privats implicats en el 
desenvolupament de grans esdeveniments d’oci o festius de Deltebre. 

Sgt. Dayana Santiago Callau. Regidora Candidatura d'Unitat Popular a 
Deltebre.” 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria simple amb tres vots a favor Gervasi 
Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Dayana Santiago 
Callau (CUP DELTEBRE-PA), tretze vots d’abstenció de Lluís Soler Panisello 
(PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch Arques (PDeCAT), 
Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano (PDeCAT), 
Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra Ventura (PDeCAT), 
Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), 
Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau 
Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) i un vot en contra de 
Tomàs Castells Fresquet (PPC) 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. 
 
15È.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE 
DELTEBRE DE REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 
2017. 
 
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: 
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“Des de que es van aprovar les normes de governança de la Unió Europea 
(UE), els comptes del Regne d'Espanya són supervisats per Brussel·les i la 
Troica. La norma fonamental és “el sostre de despesa”, que és el topall que 
s'aplicarà en inversió pública, social i serveis del benestar. Afecta plenament als 
Ajuntaments i, l'objectiu, és complir amb les polítiques d'austeritat que la Troica 
imposa. 

Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la llei d'estabilitat 
pressupostària. A més, la situació s’agreuja amb els plans de finançament i 
refinançament local que, amb l'excusa de sanejar els comptes locals i satisfer 
els petits deutes a proveïdors locals, estant servint per abonar diners a les 
grans empreses contractistes de serveis públics locals i a carregar d'interessos 
i deute als ajuntaments a fi de fer negoci els grans bancs privats especialment. 
Els pressupostos, en realitat, a més d'acabar amb l'austeritat, haurien de 
contenir un pla de refinançament local públic i just. 

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2017 inclou nous obstacles 
a les municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments, 
actualment externalitzats. En la seva disposició addicional vint-i-setena, 
s'estableix que cap administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat 
públic als treballadors de les contractistes de concessions d'obres o serveis 
"quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució 
inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei". També 
s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que treballi per a societats 
mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre tipus de 
societats integrades en l'administració. 

La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment 
d'una sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es 
garanteixin els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de 
contractes privades que s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a 
personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als 
límits que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 

Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de 
l'Estat Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. Manifestar el rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat 2017 
basats en l'austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis 
públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis 
públics. 

SEGON. Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió 
contra l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a 
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privatitzar les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i 
bancs i a recentralitzar-les en clau Espanyola. 

TERCER. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalizació dels 
serveis i el servei públic local. Les polítiques de privatització i els foscos 
contractes de prestació de serveis, tan sols han servit per encarir els serveis 
municipals i afavorir a grans empreses privades. 

QUART. Notificar els presents acords a la presidència del Govern de l'Estat 
Espanyol i les Corts Generals, remetent-los a cadascun dels grups 
parlamentaris del Congrés i del Senat. 

Sgt. Dayana Santiago Callau. Regidora Candidatura d'Unitat Popular a     
Deltebre”. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria simple amb tres vots a favor Gervasi 
Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Dayana Santiago 
Callau (CUP DELTEBRE-PA), tretze vots d’abstenció de Lluís Soler Panisello 
(PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch Arques (PDeCAT), 
Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano (PDeCAT), 
Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra Ventura (PDeCAT), 
Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), 
Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau 
Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) i un vot en contra de 
Tomàs Castells Fresquet (PPC) 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. 
 
PART DE CONTROL 
 
16È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
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- DE LA NÚM. 522/2017 A LA NÚM. 685/2017 
 

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. 522/2017 a la núm. 685/2017 que han estat a l’abast 
de tots els regidors dels quals els ha estat facilitada una relació numerada i 
extractada i de conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del ROF. 

 
17È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
18È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
19È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde li donà la paraula a la 
Sra. Santiago de la CUP, i aquesta fa referència a que s’han demanat les 
últimes factures dels telèfons mòbils que s’han adquirit, i el que diu és que 
s’han comprat un BQ per al cap de la policia local per 250,90 euros, un BQ per 
al cap de la brigada municipal per 171,90 euros, un Iphone 7 plus per a 
l’alcaldia i protocol per 992,20 euros, un Iphone 7 per 859,10 euros per a un 
càrrec electe que no està designat encara, un Iphone 7 de 859,10€ per a 
l’alcalde i una tablet i una funda de 332,75 € per a la cap de neteja. 
En primer lloc vol saber qui és l’usuari de l’Iphone 7 plus de l’alcaldia-protocol. 
En segon lloc entén que es necessari que s’utilitzin eines d’última generació per 
a la feina, però a aquest preu, pregunta.   
També pregunta el perquè els caps de la policia i brigada tenen mòbil de 200 € 
i els polítics els tenen de 800 i 900 euros. Pregunta a l’alcalde que pensa quan 
veu a veïns que no podem pagar els tributs portant ell un mòbil de 900 euros a 
la butxaca. Li diu al Sr. Alcalde que els capritxos se’ls pagui de la seva butxaca 
i no a costa de diner públic, i més tenint en compte que cobra 4.343 € bruts al 
mes de la Diputació de Tarragona, i 1.460 € bruts al mes de l’Ajuntament de 
Deltebre, o sigui un total de 5.803 € bruts al mes. 
 
En segon lloc indica que als mitjans de comunicació el govern va dir que al mes 
de maig s’enderrocaria Mobles Delta, i som a 6 de juny i encara no s’ha fet, 
pregunta quin és el motiu. 
 
En tercer lloc, saben que hi ha processos per conflictes laborals, vol saber 
quins són i quin serà el cost per a les arques municipals.  
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També diu que van presentar una instància i es veu que no existeix cap 
document de protocol de confinament i evacuació de l’edifici municipal de 
l’ajuntament, no pot ser que un ajuntament no el tingui i que no es facin 
simulacres. 
 
I una altra pregunta que li havia fet al punt 11è de l’ordre del dia, que no l’ha 
contestat, i que és quin cost tindrà el contenciós-administratiu que té 
l’ajuntament contra el Consell Comarcal. 
 
Contesta el Sr. Alcalde i diu que en primer lloc al tema dels telèfons, que es va 
heretar els Iphone 6 de l’anterior govern i es va canviar de companyia, i es va 
negociar de forma que cada mes s’estalvia al voltant de 500 i pico d’euros des 
del mes de març, o sigui un total del voltant de 7.000 € i també canviant uns 
terminals, que en van ser tres, un que no està assignat perquè hi ha un regidor 
que porta el seu particular, l’altre que està a comunicació i protocol, perquè 
tenim un servei de whatsapp i per tant un col·laborador de l’alcaldia que és qui 
fa ús del telèfon.  
Ell mateix com alcalde tenia el telèfon que disposava abans el regidor 
d’hisenda de l’anterior consistori i ara té l’Iphone 7 perquè se l’ha canviar, però 
a banda d’aquest en té un de particular. 
 
Pel que fa al que ha dit la Sra. Santiago sobre el que cobra de la Diputació, diu 
que fa molt bonic dir el que ja surt al portal de transparència de la Diputació, 
però s’ha de tenir en compte que el PDeCAT es troba en construcció i tampoc 
sap el que aporta al partit i quan vulgui li ensenyaria despeses, pel que fa al 
sou de l’ajuntament cal dir que està bastant per baix respecte dels ajuntaments 
del voltant. 
 
En relació al tema de Mobles Delta, ahir mateix va arribar l’autorització judicial 
per donar-nos l’entrada i que en el termini d’un mes es pot executar 
l’enderrocament, i el regidor de dinamització territorial i imatge de poble ja s’ha 
posat en contacte amb l’empresa adjudicatària per iniciar les obres i també 
poder arranjar lo de la línia elèctrica. 
 
Pel que fa als conflictes laborals, per al govern no són conflictes laborals, és 
racionalització, optimització de personal i reestructuració per a buscar 
eficiència, per tant lo que per a vostès és dolent, per al govern és bo. Hi ha cinc 
treballadors laborals, de tretze, que no van signar l’annex transitori de fer els 
torns de matí i de tarda i de fer guàrdies en caps de setmana, i en aquest cas 
aquests cinc han presentat un recurs per via laboral perquè no estan d’acord, 
un altre també ha presentat un recurs perquè se li ha baixat un complement 
personal i de responsabilitat, perquè s’entén que si no te a ningú per baix d’ell 
no té responsabilitat i per tant no té perquè cobrar-ho. 
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L’altre és el tema de l’informàtic, que ens estalviem bastant de diners i estem 
més contents del servei i es faran totes les declaracions jurades que els envien 
pel jutjat. 
En relació al protocol d’evacuació, avui no se’n té cap, no n’hi ha hagut cap 
mai, el que sí que s’ha de fer és l’adequació del que era la sala de la biblioteca 
pel que fa a la seva accessibilitat, per a poder utilitzar-la com a sala d’actes, 
adequant les escales i instal·lar un ascensor, sala d’actes provisional mentre no 
es pugui fer una sala ben feta al centre cultural, i a la memòria valorada hi ha 
una porta d’emergència a la part final de l’ajuntament. Per tant la setmana que 
ve s’aprovarà per Junta de Govern per iniciar les obres que es donaran a una 
empresa del poble i es pugui fer. 
Pel tema del cost del contenciós del Consell Comarcal, de moment no se sap, 
si es suspèn o no, si es fa la mesura cautelaríssima o no, etc. Al final hauran 
unes taxes judicials i uns honoraris que s’hauran de liquidar. 
 
Intervé de nou la Sra. Santiago i diu la seva opinió. Pel que fa al mòbil de 
992,20 euros està assignat a alcaldia i protocol, i creu que el porta una persona 
que no treballa a l’ajuntament sinó que a la Diputació de Tarragona, i es 
pregunta com pot ser que una persona que treballa a la Diputació a jornada 
completa i per tant les funcions laborals són per a totes les comarques de 
Tarragona, faci funcions exclusives a Deltebre i utilitzi un mòbil de l’ajuntament 
de Deltebre, i li pareix immoral i de dubtosa legalitat. 
 
L’alcalde contesta que és un mòbil que està a disposició de protocol i alcaldia i 
si ve algun col·laborador que no cobra també el pot utilitzar. No obstant, l’any 
que ve es farà que tingui unes hores de compatibilitat, i pugui utilitzar-lo, en lloc 
de per les tardes o nits.  
 
Intervé ara el Sr. Tomàs Castells del PPC i fa l’esment del que ja van demanar 
en un altre ple, d’arranjar la màquina que hi ha a la plaça del cine Coliseum, i 
se li ha dit que avui estaven treballant-hi i els ho agraeix.  
 
També indica que sembla que s’hagi de tenir la independència en tres mesos i 
no obstant això, el servei de residus s’adjudica a una empresa de Florentino 
Perez i se fa un crèdit a Caja Madrid de 2.000.000 €, és només perquè es vagi 
analitzant. 
 
Comenta el tema de l’entrada al poble, de l’enderrocament de Mobles Delta, 
com també l’entrada al poble del de Catxina, que els propietaris han demanat 
fer un hotel allí, amb la qual cosa quedaria molt digna. 
Però també hi ha una altra entrada al poble quan vens de Riumar, que hi ha un 
edifici que és l’antic restaurant “Buitre”, que ell personalment va tenir converses 
en part dels propietaris i se li va dir que s’intentaria solucionar. 
Amb tot això el que vol és demanar que com Ajuntament i amb la nova imatge 
de poble es facin les gestions oportunes i que al menys se faci un tancament 
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de la propietat ja que hi fa cap molta gent i es va deteriorant i això dona molt 
mala imatge, sobretot als estrangers que van i venen del poble i a Riumar. 
 
El Sr. Alcalde contesta que la màquina del cine Coliseum, ja se’n va fer càrrec 
el Sr. Bertomeu de que s’arreglés. 
Pel que fa a l’empresa que se n’ha de fer càrrec del servei d’escombraries no 
sabia que era de Florentino. No obstant l’equip de govern són independentistes 
però a la vegada són lliberals i creuen amb el lliure mercat i no hi ha fronteres 
en aquest aspecte. 
Respecte a l’entrada per fer aquestes obres ja ens va arribar l’autorització del 
Jutjat. 
I pel que fa al Buitre, ja es va iniciar l’expedient de legalitat urbanística, havent-
se fet inspeccions per part del tècnic municipal. Es va notificar també a 
l’empresa Patrimonios de Lloret que és la propietària, o sigui que s’estan fent 
les gestions oportunes per part de l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula el Sr. Gervasi Aspa d’ERC i aquest diu en primer lloc que està 
satisfet pel tema de Mobles Delta, ja que fa anys que es van iniciar gestions. La 
Diputació també va fer una feina molt interessant en el seu moment. 
 
També fa dos preguntes, una és de com estan les platges de Riumar i l’altra és 
el tema del mosquit. 
 
El Sr. Alcalde contesta que es congratulen tots per lo de l’edifici de Mobles 
Delta, que el Jutge els autoritza a entrar però no vol dir que tinguin la raó, però 
de moment és lo que hi ha. 
 
El Sr. Aspa diu que ja ho té clar això. 
 
Continua el Sr. Alcalde pel tema de les platges de Riumar, es fa per part del 
Ministeri l’arranjament i canvis de les passarel.les de Riumar, i se’ls ha dit que 
s’està fent i s’ha revisat i informa de com es troben en aquests moments. 
Avui s’ha pintat la caseta de la Creu Roja també, tal i com se va quedar al 
conveni que es va signar en ells.  
Demà es posaran les torres de vigilància que per la bandera blava ens 
requereixen dos. L’abalisament també està en marxa. O sigui que per a Sant 
Joan estarà tot arreglat com tots els anys. 
Pel que fa al tema del mosquit li ha de contestar que és cosa del COPATE, que 
és qui rep uns diners, del que una part està finançada per la Generalitat, i 
també per la mosca negra. 
 
El Sr. Aspa indica que és un tema molt important lo del mosquit, s’ha 
d’erradicar  si es vol potenciar Deltebre turísticament. I s’hauria d’insistir amb el 
COPATE. 
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L’Alcalde diu que COPATE està governat per ERC i PSC i està disposat a 
mantenir una reunió per tractar aquesta qüestió. 
 
Es passa la paraula al Sr. José Emilio Bertomeu de CE-SD-CP i diu que amb el 
tema del mosquit sempre li ha donat suport al Sr. Alcalde, a l’assemblea del 
REBÉ, de que l’Ajuntament de Deltebre no pagués l’aportació que és de 69.000 
€ si no es feien els tractaments. Amb això també vol dir que no està d’acord en 
que els pobles del Delta paguin el tractament del mosquit i que riu amunt es 
faci tractament de la mosca i ningú pagui res. Hem de ser tots iguals. 
Està d’acord que és una necessitat bàsica la del tractament del mosquit per a 
poder tenir turisme a les nostres terres. 
 
Aquest també fa la pregunta de que passa amb l’aire condicionat de la 
biblioteca perquè no funciona com ha de ser i fa molta calor. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula al regidor de la subàrea d’imatge de poble Sr. 
Bertomeu, i aquest diu que sí que es van anotar diverses deficiències de la 
Biblioteca per a reclamar a l’empresa, però de l’aire condicionat  no en tenia 
constància i per tant pren nota. 
 
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 
 
  


