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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
NÚM.: 2/2017 
DATA:  21 DE FEBRER DE 2017 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:32 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, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. 
Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau Bonet, 
Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats:  Sr. Jordi Torres Fabra 
 
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. 1/2017, DE 24 DE GENER 
 
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 
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2N.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 4T TRIMESTRE DE 2016 AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es 
dona compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 4t trimestre de 2016 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 
3R.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 4T 
TRIMESTRE DE 2016.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna 
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art. 16 
Ordre HAP/2105/2012 4t trimestre de 2016, restant el Ple assabentat. 
 
4T.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 4T TRIMESTRE DE 2016 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 4t trimestre de 2016, restant el Ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 4T TRIMESTRE DE 
2016 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 
AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 4t 
trimestre de 2016 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
  
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES QUE 
ASSISTIRAN A LA REUNIÓ ANUAL ESTABLERTA AL CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I L’ASSOCIACIÓ “LA RIBERA DE LA 
CAVA”. 
 
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 14 de febrer de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals de l'Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Atès que a la clàusula setena del conveni signat en data 3 de febrer de 2011 
s’estableix que “.... Setena.- L’Associació “La Ribera de La Cava” i l’ajuntament 
de Deltebre es reuniran durant el primer trimestre de cada any per a definir les 
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actuacions a realitzar durant l’any, tant pel que fa a les millores de l’edifici com 
en la utilització de les instal·lacions. 
 
En aquestes reunions anuals o en d’altres posteriors que s’escaiguin, hi 
assistiran, per part de l’Ajuntament, tres regidors delegats per acord de Ple 
Municipal i, al seu torn, per part de l’Associació de la Ribera de la Cava, hi 
assistiran tres membres de la junta directiva, entre els quals el President. Pel 
que fa a l’adopció dels acords i en cas d’empat, es tindrà en compte el vot de 
qualitat del President de l’Associació “La Ribera de la Cava”. La convocatòria 
de la reunió anirà a càrrec de qualsevol de les parts però, en caràcter general, 
serà convocada pel President de l’Associació”. 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 6 de juny de 2012 es van nomenar 
tres representants d’aquest ajuntament que assistien en veu i vot a les 
reunions. 
 
Atès que amb l’entrada del nou equip de govern municipal s’han de modificar 
per part de l’Ajuntament els tres regidors delegats que assistiran amb veu i vot 
a les reunions. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- 1r.- Nomenar com a representants amb veu i vot d’aquest ajuntament a les 
reunions que es realitzin anualment d’acord amb l’establert al conveni signat en 
data 3 de maig de 2011 entre l’ajuntament de Deltebre i l’Associació “La Ribera 
de La Cava”, als següents membres: 
 

- Sr. Lluís Soler  Panisello, alcalde-president de l’ajuntament de Deltebre o 

Tinent d’Alcalde o regidor/a en qui delegui. 

- Sr. Robert Bertomeu Callau, regidor d’imatge de poble i de teixit 

associatiu. 

- Sr. José Emilio Bertomeu Rio. 

 
2n.- Trametre el present acord a l’Associació La Ribera de la Cava per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  8 de febrer de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de 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 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AVANÇ 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL  
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 14 de febrer de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a regidor delegat de la subàrea de 
planificació territorial, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, 
al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’article 101 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme estableix que són actuacions preparatòries 
de la formulació del planejament les següents: 
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“ ..... 1.b) L’aprovació i publicació del programa de participació ciutadana en la 
formulació i tramitació del pla, en els termes que estableix l’article 22 d’aquest 
Reglament. 
 
   .... 1.c) La subjecció a informació pública de l’avanç de l’instrument de 
planejament. 
 
.... 101.2 Les actuacions preparatòries assenyalades en les lletres b) i c) de 
l’apartat anterior únicament tenen caràcter preceptiu en el cas de formulació del 
pla d’ordenació urbanística municipal o de la seva revisió, mentre que són 
potestatives en els casos de modificació d’aquest pla o de formulació de 
qualsevol altra figura de planejament.” 
 
Atès que en el ple de data 8 de novembre de 2016 es va aprovar el Programa 
de Participació Ciutadana, publicant-se els corresponents edictes al BOPT 
núm. 220 de data 18 de novembre de 2016, al DOGC núm. 7247 de data 15 de 
novembre de 2016 i al setmanari l’Ebre de data 18 de novembre de 2016 per 
tal de que els interessats presentessin al·legacions en el termini d’UN MES, no 
presentant-se’n. 
 
Atès que l’article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme estableix el contingut de l’avanç del POUM, 
que és el següent: 
 
- Els objectius i els criteris generals del pla. 
 
- Síntesi de les alternatives considerades i dels objectius i criteris urbanístics, 
ambientals o socials que justifiquen el model proposat. 
 
- Descripció de les característiques bàsiques de la proposta. 
 
- Informe ambiental preliminar, que contingui els aspectes previstos a l’article 
70 a) i b) del RLU. 
 
Atès que l’article 106.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme estableix que la formulació i subjecció a 
informació pública de l’avanç del pla es obligatòria en cas de formulació o 
revisió del POUM.   
 
Atès que l’avanç del Pla s’ha d’aprovar pel ple de l’ajuntament i sotmetre a 
informació pública preceptivament . 
 
Atès que pel que fa a la informació pública cal tenir en compte l’establert a 
l’article 23 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’urbanisme, i com estem en un supòsit de formulació del POUM els 
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edictes s’han de publicar al diari oficial o butlletí oficial que correspongui i a dos 
dels diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal de 
Deltebre. 
 
Atès que a més si el municipi és de més de 10.000 habitants s’haurà de donar 
a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria d’informació pública. 
 
Atès que en l’edicte s’haurà d’indicar: 
 

a) L’instrument o expedient sotmès a informació pública. 
 

b) El termini de l’exposició al públic. 
 

c) L’adreça i horari de l’oficina o dependència en la qual es pot consultar. 
 

d) Si escau, el mitjà telemàtic on pot consultar-se l’instrument o expedient. 
 
 
Atès que el termini de la informació pública es computarà des de la darrera 
publicació obligatòria. 
 
Atès que d’acord amb l’article 19 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, durant el període d’informació 
pública totes les persones, físiques o jurídiques, podran consultar la 
documentació escrita i gràfica que integra l’instrument o l’expedient i obtenir-ne 
còpia, presentar al·legacions o suggeriments, així com els informes o 
documents que considerin oportú aportar en relació amb l’instrument o 
expedient sotmès a informació pública. 

 
Atès que de conformitat amb els articles 106 i 115.a) Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, simultàniament 
a la informació pública de l’avanç del Pla s’haurà de sol·licitar a l’òrgan 
ambiental (Oficina Medi Ambient Terres de l’Ebre) la formulació del document 
inicial estratègic que determini, un cop efectuades les consultes necessàries, el 
document d’abast i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i 
identifiqui les administracions públiques afectades i el públic interessat. Aquest 
document haurà d’estar redactat dins del termini d’1 mes, transcorregut el qual 
si no s’emet es podrà continuar amb la tramitació.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació demano adopti el 
següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar, si s’escau, l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
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2n.- Sotmetre´l a informació pública pel termini d’UN MES mitjançant edictes al 
BOP de Tarragona, al DOGC, a dos dels diaris de premsa periòdica de més 
divulgació en l’àmbit municipal de Deltebre i al Tauler d’Anuncis electrònic de 
l’ajuntament de Deltebre. 
 
A més s’haurà de donar a conèixer per mitjans telemàtics la convocatòria 
d’informació pública. 
 
3r.- Sol·licitar a l’òrgan ambiental (Oficina Medi Ambient Terres de l’Ebre), 
simultàniament al període d’informació pública, la formulació del document 
inicial estratègic, el qual haurà d’estar redactat dins del termini d’1 mes, 
transcorregut el qual si no s’emet es podrà continuar amb la tramitació. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 7 de febrer 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 a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de 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 
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. 
 

SEGURETAT I MOBILITAT 
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8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE DONAR D’ALTA A UNA 
NOVA MEMBRE DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ 
CIVIL DE DELTEBRE  
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 14 de febrer de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, regidor delegat de seguretat i 
mobilitat de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 4 d’abril de 2010 es va reconèixer 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Deltebre i els membres de la 
mateixa (s’adjuntaven com a annex a la proposta) i les seves funcions 
establertes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 
Atès que mitjançant escrit de data 13 de desembre de 2016, RE núm. 6638 de 
data 13 de desembre se’ns va comunicar per part de la Presidenta Sra. Mª LUZ 
TORRENT BONET que s’han de donar d’alta dos nous membres a l’associació 
com a voluntaris de protecció civil per acord de ple municipal per després poder 
realitzar els canvis pertinents d’altes al llibre oficial de protecció civil de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que posteriorment l’ASSVPC de Deltebre ens va enviar per correu 
electrònic la proposta per tal de donar d’alta a un altre membre a l’associació 
com a voluntari de protecció civil. 
 
Atès que d’aquests tres nous membres solament un dels tres té el curs de 
voluntaris protecció civil realitzat i per tant només es pot donar d’alta a aquesta.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Nomenar com a nova membre de l’Associació de Protecció Civil de 
Deltebre a la voluntària Sra. Esther Durà Torrent amb DNI 47820961M als 
efectes de poder ser inscrita al llibre oficial de protecció civil de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
2n.- Trametre el present acord a l’ASSVPC de Deltebre per als efectes que 
correspongui. 
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3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble, subàrea de seguretat i mobilitat, per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  21 de febrer de 2017. Sgt. Francisco Castro Casanova” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de 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 
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 
 
9È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 54/2017 A LA NÚM. 230/2017 
 

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. 54/2017 a la núm. 230/2017 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. 

 
10È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
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11È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
 
12È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula a la 
portaveu de la CUP, la Sra. Santiago, la qual pregunta referent a les obres 
realitzades amb motiu dels temporals de llevant, lo que li ha costat al poble. 
 
El Sr. Alcalde, contesta que no està encara passat per Junta de Govern i per 
tant manquen els informes tècnics pertinents, però en tot cas, la quantitat que 
de moment es té es de 60.427,65 € en IVA inclòs, això de la primera actuació, i 
16.666,63 € en la segona actuació, en total 77.000 € aproximadament. 
També ha sortit una ordre del Ministeri, per acollir-nos a obres executades i una 
del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, i s’intentarà 
acollir-se a les dues subvencions i rescabalar lo màxim possible d’aquests 
77.000 €, però ja li ha dit que està pendent dels informes tècnics interns que 
poden anar a la baixa. 
 
Pren la paraula el Sr. Castells del PPC, i diu que s’està fent alguna acció sobre 
parcs i jardins, però està la plaça del Coliseum on es troba la màquina de cine, i 
és una zona molt de vianants, i diversos veïns els van fer arribar de que 
s’hauria de pintar i mantenir i també a la mateixa plaça que hi ha unes fustes 
que també s’hauria de portar el manteniment. 
Pel que fa a l’entrada de les Goles de l’Ebre se va fer lo de la rotonda que està 
molt be, però els terrenys de l’antiga Cambra Arrossera estan deplorables, i no 
sap qui dona l’ordre de posar tota classe de deixalles, allò és el centre del 
poble, està al costat de l’Institut, Centre Cívic, etc. i al menys que es prohibeixi 
tirar res més allí. 
 
El Sr. Alcalde contesta que pel que fa a la plaça Coliseum s’arranjarà abans de 
l’estiu i pel que fa a l’entrada a les Goles de l’Ebre, també s’està en contacte 
amb l’empresa perquè són terrenys privats i des de fa un mes aproximadament 
s’ha engegat un expedient de disciplina urbanística de forma que se li requereix 
a l’empresa que es netegi tot i s’arregli tot el “vallat”, i si no es fa, ho arreglarà 
l’ajuntament subsidiàriament.   
 
Parla el Sr. Bertomeu, regidor d’imatge de poble també fa l’incís de que per 
diverses vies li ha arribat que la propietat ha demanat pressupostos a 
empreses del poble per a solucionar-ho. 
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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 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


