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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 4/2017 
DATA:  11 D’ABRIL DE 2017 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:25 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. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago 
Callau. 
  
Excusats: Sr. Jordi Pau Torres Fabra, Sr. Gervasi Aspa Casanova i Sr. Carles 
Aliau Bonet. 
 
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. 3/2017, DE 14 DE MARÇ 
 
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 DEL DECRET D'ALCADIA NÚM. 335/2017, DE 14 DE 
MARÇ, D'APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL 
PERÍODE 2018-2020.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dona 
compte del Decret d’Alcaldia núm. 335/2017, de 14 de març, d’aprovació del 
pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020, restant el ple 
assabentat. 
 
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL) 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LA 
URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 3A FASE.- 
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 4 d’abril 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 l’Ajuntament, en sessió de data 11d’abril de 2017, va aprovar el 

Projecte d’Urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 3a Fase, 
redactat per Miquel Àngel Albacar Damiàn i Jordi Cid Solé, col·legiats núm. 
19520 i 22677, respectivament, de l’empresa ALBACAR ENGINYERS, SLP, 
amb un pressupost d’execució material xifrat en TRES MILIONS SIS-
CENTS SETANTA-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-
I-TRES CÈNTIMS (3.671.523,23 €). 

2. L’import total de les despeses ocasionades, corresponent a la redacció del 
Projecte tècnic, de la Direcció de les obres i l’Estudi de Salut i Seguretat, 
Estudi de camp per al repartiment de quotes, Estudi topogràfic i d’execució 
de les mateixes es xifra en TRES MILIONS SET-CENTS NORANTA-VUIT 
MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS 
(3.798.523,23 €). Aquest import serà íntegrament suportat per l’Ajuntament, 
podent repercutir mitjançant la imposició de Contribucions Especials fins a 
un màxim de xifrat en TRES MILIONS QUATRES-CENTS DIVUIT MIL SIS-
CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (3.418.670,91 
€), corresponent al 90% de l’import que ha de sufragar l’Ajuntament. 

3. Els serveis tècnics, la interventora i el cap de tributació han emès els 
corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en 
l’expedient. 

 
Fonaments de Dret: 
PRIMER:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
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les hisendes locals (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi 
un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les 
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir 
els fins que li són atribuïts. L’obra del Projecte d’Urbanització de la Zona V del 
nucli de Riumar, 3a Fase té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les 
enumerades en l’article 29 del TRLHL. 
 
SEGON: 
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que 
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que 
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
TERCER: 
La base imposable serà, com a màxim, de TRES MILIONS QUATRES-CENTS 
DIVUIT MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(3.418.670,91 €), corresponents al 90% del cost que l'Ajuntament suporta per a 
la realització d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei. 
 
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de L’obra del Projecte d’Urbanització de la Zona V 
del nucli de Riumar, 3a Fase, l’establiment i exigència de les quals es legitima 
per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 
 
SEGON. 
Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
1. El cost previst de l’obra es fixa en TRES MILIONS SET-CENTS NORANTA-

VUIT MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES 
CÈNTIMS (3.798.523,23 €), suportat íntegrament per l’Ajuntament. 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en DOS MILIONS 
TRES-CENTS DISSET MIL NORATA-NOU EUROS AMB DISSET 
CÈNTIMS (2.317.099,17 €), corresponents al 61 % del cost suportat per 
l’Ajuntament. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, 
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de 
prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar 
els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 
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3. S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 
lineals de façana de la finca i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa. 

 
TERCER. 
Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
QUART. 
Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones 
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de 
contribuents. 
 
CINQUÈ. 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el 
BOP. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 
SISÈ. 
Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és 
conegut i, si no, mitjançant edictes. 
 
SETÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials en tres terminis. 
 
VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 30 de març 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 d’abstenció a la proposta. 
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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. 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 tretze 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), Tomàs Castells 

Fresquet (PPC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova 

(CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-

SD-CP) 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. 

  

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE  
RECAPTACIÓ EXERCICI 2016 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 4 d’abril 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 d’hisenda d’aquest 
Ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la corporació INFORMA: 
 
MEMÒRIA: 
 
En data 7 de gener de 2013, per acord de Ple Municipal en sessió del dia 05 de 
desembre de 2012, es formalitzà el conveni regulador 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. 
 
Atès que s’ha de procedir a aprovar el compte de recaptació de l’exercici 2016. 
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Per tot l’esmentat anteriorment PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
 
1r. Aprovar  el compte de recaptació exercici 2016, delegat a BASE, amb les 
següents dades: 
 
 

 
 
 
 
2n. Aprovar el compte de recaptació exercici 2016 no delegat a BASE amb les 
següents dades: 
 
 
 

 
 
 
 
3r. Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, subàrea 
d’Hisenda i a BASE- Gestió d’ingressos. 
 
La Corporació, no obstant això acordarà el que estimi pertinent. 

CONCEPTE IMPORT CARREC BAIXES CARREC LIQUID INGRES 

AJUNTAMENT

% INTERESSOS 

DEMORA A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

RECARREC A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

PREMI BASE INTERESSOS 

DEVENGATS

COSTES GESTIO 

MULTES

INGRES EFECTIU 

AJUNTAMENT

PADRONS -VOLUNTARIA 

NO LIQUIDABLE

7.214.202,32 92.164,51 7.122.037,81 5.591.671,91 78,51 1.272,76 0,00 167.750,14 0,00 0,00 5.425.194,53

VOLUNTARIA LIQUIDABLE 1.588.830,48 22.107,15 1.566.723,33 774.574,82 49,44 3.305,24 0,00 28.043,29 0,00 0,00 749.836,77

EXECUTIVA 6.610.017,86 742.636,28 5.867.381,58 1.057.295,12 18,02 98.298,52 0,00 3.614,62 5.454,61 1.217,33 1.145.307,08

REGULARITZACIO 2015 2.403,29 -2.403,29

DESPESES PERSONAL 85.839,99

DESPESES CESSIO LOCAL 8.400,00

TOTAL 15.413.050,66 856.907,94 14.556.142,72 7.423.541,85 51,00 102.876,52 0,00 199.408,05 5.454,61 1.217,33 7.412.175,08

ANY 2016 I ANTERIORS

(AMB BAIXES)

BASE

COMPTES DE RECAPTACIO ANUALS

CONCEPTE IMPORT 

CARREC

BAIXES CARREC 

LIQUID

INGRES 

AJUNTAMENT

% INTERESSOS 

DEMORA A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

RECARREC A 

FAVOR 

AJUNTAMENT

INGRES 

EFECTIU 

AJUNTAMENT

TOTAL 

PENDENT 

CARRECS

EXERCICIS TANCATS 720,00 620,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

LIQUIDACIONS 

VOLUNTARIA

1.457,60 100,00 1.357,60 905,00 66,66 0,00 0,00 905,00 452,60

TOTAL 2.177,60 720,00 1.457,60 905,00 62,09 0,00 0,00 905,00 552,60

AJUNTAMENT DE DELTEBRE

COMPTE ANUAL DE RECAPTACIO

ANY 2016
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Deltebre, 28 de març 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. 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 tretze 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), Tomàs Castells 

Fresquet (PPC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova 

(CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-

SD-CP) 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. 

  

5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA DESPESA 
PLURIANUAL DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 3A FASE 
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 4 d’abril 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 de la subàrea d’hisenda 
d’aquest ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, 
al Ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
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ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 13 de desembre de 2016 va aprovar el 
Pressupost inicial de l’any 2017. Al capítol VI de despeses hi figura la següent 
aplicació: 
 

Econòmic Funcional 
Pressupostari 

Descripció partida Crèdit 

60900 15320 RIUMAR 3a FASE 299.553,60.-€ 

 
El cost constructiu que es preveu per aquesta obra és el següent: 

Exercici 2017    299.553,60.-   
Exercici 2018 
Exercici 2019 

1.685.985,00.- 
1.685.984,63.- 

 
                                                  TOTAL    3.671.523,23.-€ 

 
Amb un finançament, d’acord amb la proposta d’aprovació provisional 
d’imposició i ordenació de Contribucions Especials per al finançament 
d’aquestes obres, d’un 61% en contribucions especials, un 3,18% de préstec i 
un 35,82% d’aportació municipal. 
 
Atesa la necessitat de procedir a la licitació d’aquestes obres i com que es 
preveu executar-les entre els anys 2017, 2018 i 2019, un 8,16% a l’exercici 
2017, un 45,92% a l’exercici 2018 i un 45,92% a l’exercici 2019. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adopti 
el següent ACORD: 
 
Únic.- Declarar la plurianualitat d’aquestes obres als efectes de poder iniciar el 
procediment de licitació amb els següents percentatges: 
 
Execució Exercici 
  
8,16% 2017 
45,92% 2018 
45,92% 2019 
 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 30 de març de 2017. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà 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. 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 tretze 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), Tomàs Castells 

Fresquet (PPC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova 

(CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-

SD-CP) 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. 

 

PERSONAL 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA SO.LICITUD DEL 
TREBALLADOR SR. XXXX DEMANANT LA COMPATIBILITAT PER 
EXERCIR UNA ALTRA ACTIVITAT. 
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 4 d’abril 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 Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor de personal, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
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Vista la sol·licitud presentada pel treballador Sr. Josep Alumbreros Saura 
demanant la comptabilitat per exercir una altra activitat (concretament zelador a 
l’hospital de Jesús en torn de nit 5 o 6 dies mensuals).  
 
Atès que només es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que no requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball 
de qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que s’ha arribat a un acord amb els treballadors de la brigada per tal de 
que treballin per torns setmanals (dos matí i dos tarda mensualment) i per un 
període d’un any. 
 
Atès que la compatibilitat demanada pel Sr. Alumbreros per realitzar l’activitat 
de zelador per les nits afectaria al torn dels matins (coincidència horària).  
 
Atès que per tant només se li podrà concedir la compatibilitat per exercir 
aquesta activitat per les nits sempre i quan demani un canvi de torn del matí. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
 
Acordar la compatibilitat per a l’exercici d’una altra activitat (concretament 
zelador a l’hospital de Jesús en torn de nit 5 o 6 dies mensuals) al treballador 
Sr. Josep Alumbreros Saura, durant el termini de vigència del sistema de torns 
matins i tardes de la brigada municipal i que, inicialment, s’ha establert per una 
durada d’1 any, i per a la qual cosa haurà de canviar el torn del matí cada 
vegada que realitzi aquesta activitat per les nits. 
 
SEGON. 
 
Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord a 
l’interessat.      
     
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 30 de març 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. 
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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. 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 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA SO.LICITUD DEL 
FUNCIONARI SR. XXXX DEMANANT LA COMPATIBILITAT PER EXERCIR 
UNA ACTIVITAT PRIVADA FORA DEL SEU HORARI LABORAL. 
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 4 d’abril 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 Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor de personal, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vista la sol·licitud presentada pel funcionari Sr. David Vidiella Bonet demanant 
la comptabilitat per exercir una activitat privada fora del seu horari laboral donat 
que disposa de setmanes lliures i per tant la realització de les mateixes en cap 
cas afectaria a la seva jornada laboral.  
 
Atès que només es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que no requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball 
de qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
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Acordar la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada al funcionari Sr. 
David Vidiella Bonet per quant aquesta activitat es realitza fora del seu horari 
laboral. 
 
SEGON. 
 
Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord a 
l’interessat.      
     
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 30 de març 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. 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 
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 EN RELACIÓ A LA SO.LICITUD DEL 
TREBALLADOR SR. XXXX DEMANANT LA COMPATIBILITAT PER 
EXERCIR UNA ACTIVITAT PRIVADA FORA DEL SEU HORARI LABORAL. 
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 4 d’abril 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 Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor de personal, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
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Vista la sol·licitud presentada pel treballador Sr. Joan Lafarga Ariño demanant 
la comptabilitat per exercir una activitat (concretament arquitecte tècnic) fora 
del seu horari laboral que en cap cas afecta a la seva jornada laboral.  
 
Atès que només es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que no requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball 
de qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
 
Acordar la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada (concretament 
arquitecte tècnic) al treballador Sr. Joan Lafarga Ariño per quant aquesta 
activitat es realitza fora del seu horari laboral. 
 
SEGON. 
 
Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord a 
l’interessat.      
     
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 30 de març 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. 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 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 ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 
ACCIÓ COMERCIAL 
 

9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT 
REGULADOR DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE 
DELTEBRE. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic de data 4 d’abril de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, com a regidor delegat de la subàrea d’acció comercial d’aquest 

ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent em concedeix, al ple 

de la Corporació elevo la següent INFORMACIÓ: 

 

Atès que es necessari disposar d’un reglament que tingui per objecte regular 

l’exercici de la venda fora d’establiments comercials, en la seva modalitat de 

venda no sedentària, en el terme municipal de Deltebre, considerant-se venda 

no sedentària la realitzada pels comerciants fora d’un establiment comercial 

permanent, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en 

instal·lacions comercials desmuntables o transportables. 

 

Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178 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, estableix que l’aprovació de les ordenances i 

reglaments correspon al ple de la Corporació. 

 

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

següents ACORDS: 

 

PRIMER. 
Aprovar inicialment el Reglament Regulador dels mercats de venda no 

sedentària de Deltebre, que s’adjunta a aquesta Proposta, i que consta de 32 
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articles, 2 disposicions addicionals, 3 disposicions transitòries, una disposició 

derogatòria i una disposició final. 

 
SEGON. 

Sotmetre’l a informació pública pel termini mínim de trenta dies, a fi que, contra 

el mateix, s’hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es 

considerin oportunes, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 

BOPT, al DOGC, a un diari i al tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament. El 

termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 

de l’anunci al BOPT. 

 
TERCER. 

Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, aquest reglament, que ara s’aprova inicialment, quedarà 
aprovat definitivament, sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació del seu text íntegre al BOPT, per a la seva entrada 
en vigor.  
 
QUART. 
Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament 
Turístic subàrea d’acció comercial per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 28 de març de 2017. Sgt. Francesc 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. 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. 
 
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 
URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 3A FASE 
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 Territorial i Imatge de Poble de data 4 d’abril de 2017, el Secretari 
acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge 
de Poble 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 l ’equip de govern municipal té la intenció de procedir a iniciar les 
obres d’urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 3ª fase.  
 
Atès que mitjançant licitació pública es va adjudicar la redacció del projecte 
d’urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 3ª fase a l’empresa ALBACAR 
ENGINYERS, SLP.  
 
Atès l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal que consta a 
l’expedient. 
 
Vist que de conformitat amb el que estableix l'article 22.2 lletra ñ) de la llei 
11/1999, de 21 d'abril, modificadora de la Llei 7/1985,  pel  qual  s'estableix  
la  competència del ple per aprovar els projectes d'obres i de serveis quan 
sigui competent per a la contractació o concessió (quan el seu import superi 
el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost), PROPOSO al ple de la 
Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu de l es  o b re s  de  

“ Urbanització de la zona V del nucli de Riumar 3a fase”, redactat per 

l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Miquel Albacar Damian, col·legiat núm. 

19520 i a  l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Jordi Cid Solé, col·legiat 

núm. 22677, amb un pressupost d’execució per contracta IVA inclòs de TRES 

MILIONS SIS-CENTS SETANTA-UN MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS 

AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS euros //3.671.523,23.-//€. 
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SEGON.- Exposar al públic el projecte així aprovat mitjançant anuncis al 

BOPT (Butlletí Oficial de la Província), al DOGC (Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya), i a un diari així com als llocs de costum d'aquest 

Ajuntament per què pugui ser objecte de les reclamacions  que  es considerin  

adients,  de conformitat amb  el previst  als articles 37 i 38 del Decret 

170/1995, de 13 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual 

s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, sense 

que calgui notificació individualitzada als interessats en el projecte de que 

es tracta, per quant conforme al que es preveu a l ’ art. 31 del Reglament 

esmentat aquest projecte no inclou la relació detallada dels béns i drets que 

s'hagin d'ocupar i, si s'escau, d'expropiar, per quant no hi ha lloc ni a ocupar 

ni a expropiar res que no sigui ja d'ús públic. 

 

No obstant això, i als efectes de donar màxima publicitat i participació als veïns 

afectats per l’execució d’aquest projecte, es realitzarà notificació 

individualitzada conjuntament amb la notificació de l’aprovació provisional de 

les contribucions especials.   

 
TERCER.- El termini d'exposició pública del projecte ha de ser de TRENTA 
dies hàbils i si no es presenten al·legacions al mateix s'entendrà aprovat 
definitivament. En el cas que se'n presentin seran resoltes pel ple 
municipal, segons estableix l'art. 264 de la Llei Municipal de Regim Local de 
Catalunya i indica el Reglament d'Obres esmentat. 

 

QUART.- Que pel secretari de la Corporació, mitjançant diligencia 
certificada, es faci constar si ha hagut o no reclamacions per a poder aprovar 
el projecte definitivament o prendre els acords que calgui. 

 
CINQUÈ.- Que es traslladi el contingut del present acord a l’Àrea de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble, subàrea de planificació  territorial, 
per a la seva constància i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 30 de març de 2017. Sgt. Salvador Bertomeu Bertomeu.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

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

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

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

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

Intervé 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 tretze 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), Tomàs Castells 

Fresquet (PPC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova 

(CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-

SD-CP) 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. 

 

IMATGE DE POBLE 

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT 
REGULADOR DEL CEMENTIRI MUNICIPAL DE DELTEBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 4 d’abril de 2017, el Secretari 
acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Tinent d’Alcalde de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, 
en ús de les facultats que la legislació vigent em concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que es necessari crear un reglament que tingui per objecte regular la 
gestió del servei públic del cementiri municipal, que consistirà en inhumacions, 
exhumacions, reduccions de restes i, en general tota aquella activitat que tingui 
a veure amb cadàvers i restes humanes. 
 
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local i 178 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, estableix que l’aprovació de les ordenances i 
reglaments correspon al ple de la Corporació. 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment el reglament regulador del Cementiri Municipal de Deltebre, 
que consta de 81 articles, una disposició addicional, tres disposicions 
transitòries i una disposició final. 
 
SEGON. 
Sotmetre’l a informació pública pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi 
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels 
anuncis corresponents al BOPT, al DOGC, a un diari i al tauler electrònic 
d’edictes de l’ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar 
des del dia de la publicació de l’anunci al BOPT. 
 
TERCER. 
Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, aquest reglament que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació del text íntegre al BOPT per a la seva entrada en 
vigor. 
 
QUART. 
Traslladar el present acord 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, 30 de març de 2017. Sgt. Salvador Bertomeu Bertomeu”. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà 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. 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 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 SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
FOMENTO CULTURAL 
 
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I ROBERTO 
OLIVAN PERFORMING ARTS, SL . 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 4 d’abril de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“La que subscriu, com a tinenta d’alcalde de l’Àrea de Dinamització Econòmica 
i Enfocament Turístic i Cultural, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’Ajuntament té la voluntat de fomentar i dinamitzar les diferents festes 
i actes que es realitzen al nostre municipi. 
 
Vist que el Ple municipal, en la seva sessió ordinària de data 14 de març 
d’enguany, va aprovar, entre altres, el Calendari d’Actes i Festes 2017. 
 
Atès que l’objectiu del Festival Deltebre Dansa és aprendre, crear i 
desenvolupar les arts escèniques del país i millorar les relacions internacionals 
en aquest àmbit. 
 
Atès que el Festival Deltebre Dansa dóna cabuda a uns 160 participants 
provinents d’una cinquantena de països i vint professors d’alt reconeixement 
dins el món artístic. 
 
Atès que les parts, de mutu acord, interessen l’aprovació i la formalització d’un 
Conveni de col·laboració per a l’organització de l’activitat “Festival Deltebre 
Dansa 2017” durant els dies del 10 al 23 de juliol de 2017. 
 
Vist l’informe jurídic favorable del TAG del Departament de Dinamització Social 
i de Participació Ciutadana, en el que es deixa palès que el contingut de les 
clàusules del Conveni i el procediment a seguir es consideren plenament 
justificats els requisits legals per acordar la seva formalització. 
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De conformitat amb l’informe del Departament d’Afers Interns i Institucionals            
-subàrea d’Hisenda - en el que és deixa palès que hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa a la partida del Pressupost 
municipal de l’exercici 2017.33401.22609 “Deltebre Dansa”. 
  
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Deltebre i “Roberto Olivan Performing Arts SL” per a 
l’organització del “Festival Deltebre Dansa 2017”, que consta de DEU (10) 
clàusules i TRES (3) annexos i per un import total de DOTZE MIL euros 
//12.000.-//€.  

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura del conveni. 

TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa “Roberto Olivan Performing 
Arts SL” per a la seva constància, amb el règim de recursos adients. 
  
QUART.- Traslladar el contingut del 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 al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 29 de març de 2017. Sgt. Anna Giménez Uribe.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. 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 
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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ENSENYAMENT 
 
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE SOL·LICITAR AL 
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
LA JORNADA CONTINUADA COM A HORARI PRINCIPAL DELS TRES 
CENTRES EDUCATIUS 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 de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 4 d’abril de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, com a tinent d’alcalde de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que les tres escoles del municipi: Sant Miquel, L’Assumpció i Riumar, 
mitjançant els seus respectius Consells Escolars, Claustres de mestres i 
AMPES van aprovar sol·licitar la jornada continuada per als seus centres, 
petició que ja es va tramitar el curs passat obtenint resposta negativa per part 
del Departament d’Ensenyament. 
 
Atès que les tres escoles, mitjançant les seves respectives Ampes, han realitzat 
un procés de consulta a través d’enquestes a les famílies per tal de saber si 
volen o no la jornada continuada, amb els següents resultats: 
 
- Escola Sant Miquel: 86% de participació i 93% han dit que SI 

- Escola L’Assumpció: 84,5% de participació i 92,5% han dit que SI 

- Escola Riumar: 85% de participació i 94,6% han dit que SI 

 

Atès que en la sessió extraordinària del Consell Escolar Municipal de data 29 
de març de 2017, es va adoptar per unanimitat els següents acords:  
 
“1r.- Demanar la jornada continuada com a horari principal dels tres centres o, 
si més no, poder formar part d’una prova pilot de jornada continuada. 
 
2n.- Ratificar aquest acord pel Ple Municipal. 
 
3r.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials d’Ensenyament de les 
Terres de l’Ebre i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a 
Barcelona”. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
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1r.- Sol·licitar la jornada continuada com a horari principal dels tres centres del 
municipi de Deltebre: Sant Miquel, L’Assumpció i Riumar o, si més no, poder 
formar part d’una prova pilot de jornada continuada. 
 
2n.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials d’Ensenyament de les 
Terres de l’Ebre i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat a Barcelona 
per als efectes que correspongui. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 4 d’abril 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 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. 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 
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. 
 
FESTES 
 
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL CD LA 
CAVA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE SANT ROC 
2017. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 4 d’abril de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
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“El que subscriu, com a tinent d’alcalde de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’Ajuntament té la voluntat de fomentar i dinamitzar les diferents festes 
que es realitzen al nostre municipi. 
 
Vist que el Ple municipal, en la seva sessió ordinària de data 14 de març 
d’enguany, va aprovar, entre altres, el Calendari d’Actes i Festes 2017. 
 
Atès que el Club Deportiu La Cava manté la tradició d’organitzar les “Festes 
Majors de La Cava”. 
 
Atès que les parts, de mutu acord, interessen l’aprovació i la formalització d’un 
Conveni de col·laboració per a l’organització de les “Festes Majors Sant Roc de 
La Cava” per a l’any 2017, que tindran lloc entre els dies 12 a 20 d’agost de 
2017. 
 
Vist l’informe jurídic favorable del TAG del Departament de Dinamització Social 
i de Participació Ciutadana, en el que es deixa palès que el contingut de les 
clàusules del Conveni i el procediment a seguir es consideren plenament 
justificats els requisits legals per acordar la seva formalització. 
 
De conformitat amb l’informe del Departament d’Afers Interns i Institucionals             
-subàrea d’hisenda - en el que és deixa palès que hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa a la partida del Pressupost 
municipal de l’exercici 2017.33802.22699 “Altres Festes”. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Deltebre i el Club Deportiu La Cava per a l’organització de les 
“Festes Majors Sant Roc de La Cava” per a l’any 2017, que consta de TRETZE 
(13) clàusules i per un import total de TRENTA-CINC MIL euros //35.000.-//€.  

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura del conveni. 

TERCER.- Notificar el present acord al Club Deportiu La Cava per a la seva 
constància, amb el règim de recursos adients. 
  
QUART.- Traslladar el contingut del 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 al seu coneixement i efectes oportuns. 
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La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 29 de març 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 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. 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 tretze 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), Tomàs Castells 

Fresquet (PPC), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova 

(CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), i Angel Casanova Ventura (CE-

SD-CP) 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. 

MOCIONS 

15È.- MOCIÓ QUE PRESENTEN LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
(CUP) DE DELTEBRE PERQUÈ LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
ESTABLEIXI UNA MORATÒRIA A LA TRAMITACIÓ DE NOUS PROJECTES 
D'ENERGIA EÒLICA FINS A L'APROVACIÓ D'UN NOU PLA DE L'ENERGIA 
 
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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Els qui subscriuen, grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA. a l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple 
de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 
 
Ningú pot posar en dubte la solidaritat de les comarques del Baix Penedès, el 
Camp i les Terres de l’Ebre en el desenvolupament energètic del país. Aquest 
territori acull gran part de la generació energètica, tant a nivell eòlic (en 
quantitat de parcs, aerogeneradors i megawatts instal.lats), en energia Nuclear 
acollint quatre centrals nuclears, tres en actiu i una en fase de 
desmantellament, la qual no conclourà més enllà del 2030, i en el gran volum 
de generació mitjançant combustibles fòssils. 
 
La balança energètica està clarament decantada cap el sud de Catalunya i de 
retruc l’impacte mediambiental i paisatgístic q ue això comporta, essent 
totalment desequilibrats respecte la majoria d’altres territoris. 
 
Si bé som conscients que el recurs eòlic és un sector energètic que cal explotar 
de forma centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies, 
més contaminants i perilloses, també és ben cert que aquest recurs s’ha 
d’emmarcar dintre d’un context amb d’altres tecnologies també renovables i 
sota models d’explotació molt més eficients com seria la generació distribuïda, 
fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i generant 
electricitat de proximitat, per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos 
mediambientals. 
 
Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol.licituds pel 
desenvolupament de parcs eòlics de menys de 19 MW, atenent al model i 
procediment del Decret 147/2009, o d’altres noves ampliacions dels parcs 
eòlics existents, sol.licitem analitzar detalladament l’estat actual d’aquestes 
sol.licituds i en tot cas aturar-les abans d’arribar al punt d’irreversibilitat en la 
corresponent implantació. 
 
És imprescindible disposar dels temps necessari per treballar per a que 
disciplines com l’energia, el medi ambient, la qualitat de vida i l’economia local 
s’entenguin de manera conjunta. I així poder dissenyar les polítiques territorials, 
ambientals i socials que encaixin amb les polítiques energètiques locals i 
nacionals, aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir les conseqüències 
que té l’actual model energètic actual sobre l’economia, el medi ambient i el 
territori. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Sol.licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament i 
tramitació de nous parcs eòlics a les nostres comarques, així com a la resta de 
Catalunya. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar, dins del marc del Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica, un Pla d’Energia on s’entengui l’energia 
com un servei bàsic. Un model de desenvolupament energètic, que s’allunyi de 
les pràctiques especulatives i que afavoreixi el desplegament de totes les 
energies renovables sota el marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència 
connectada. Preveient el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu 
cicle. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Tarragona, ICAEN (Institut Català d’Energia), a la Direcció General d’Energia, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a tots els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Dayana Santiago Callau. Regidora Candidatura d’Unitat Popular a Deltebre”. 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. 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, es sotmet a votació l’esmentada proposta NO 

quedant aprovada per quant de la primera votació efectuada resulta que va 

haver empat amb un vot a favor de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-

PA), un vot en contra de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i dotze 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 
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(PDeCAT), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-

SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-SD-

CP). 

A l’haver empat a la primera votació es va efectuar una segona votació i 

l’alcalde-president amb el vot de qualitat va manifestar que el seu 

posicionament era d’abstenció a la proposta i per tant NO es va aprovar. 

PART DE CONTROL 
 
16È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 325/2017 A LA NÚM. 392/2017 
 

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. 325/2017 a la núm. 392/2017 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. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde diu que hi ha tres coses 
a comentar: 
 
En primer lloc que ja es disposa de l’informe de l’auditoria i demà es publicarà 
l’informe executiu a la pàgina web. Pel que fa a l’auditoria econòmica surt 
positiu en lo que respecta als últims anys. 
L’auditoria ètica fa unes consideracions en lo que seria participació ciutadana i 
atenció ciutadana pel que fa a protocols i reglaments i tot el tema d’enfortir els 
mecanismes de l’oficina local de contractació. 
L’auditoria de gestió, dels 42 expedients en surten 32 de no favorables, 4 de 
favorables i 6 en limitació de documentació, per poder concloure. 
 
Una altra cosa és que es que s’ha establert una organització diferent de la 
brigada municipal, establint horaris de torn de matí i de tarda i dels 18 
treballadors de la brigada se va intentar fer una negociació col.lectiva que va 
durar dos mesos i mig i al final se va dir que individualment se pogués adherir o 
no a l’acord marc d’organització per tal de no tenir tantes hores extra, ni 
compensar tantes vacances i ser més operatius de cara a la dinàmica de 
l’ajuntament. Dels 18 treballadors, 13 s’han adherit a l’acord als quals ho vol 
agrair públicament, als altres 5 treballadors que no es van adherir i continuaven 
fent horari de matí, ja es porten quinze dies i crea unes disfuncions en 
l’organització, per la qual cosa la Junta de Govern Local per unanimitat ha 
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aprovat modificar el contracte de treball d’aquests cinc treballadors, i a veure 
que els convé a ells i també a l’ajuntament. 
Per tant si la gent veu que la brigada treballa per la tarda no és que facin hores 
extra sinó que fan els torns de treball, per optimització de les funcions de 
l’ajuntament i per tant dona les gràcies als treballadors que s’han adequat. 
 
I la tercera cosa seria donar compte que les obres de la biblioteca ja estan 
finalitzades i que el proper dia 19 d’abril  serà la inauguració, ja s’han enviat les 
invitacions, i a més està tothom invitat, no només serà biblioteca ja que es 
compta amb diferents espais:  sala d’actes, sala de formació i sala d’ofimàtica, i 
serà l’Hble. Conseller Sr. Santi Vila qui la inaugurarà a les 5 de la tarda. 
 
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 passa la paraula a la 
portaveu de la CUP, la Sra. Santiago, la qual pregunta referent a la reunió que 
es va tenir en dies passats a l’ajuntament de Salou sobre Turisme, ja que els 
preocupa que el model turístic que aquest municipi sigui el de Salou ja que aquí 
som un espai singular i ens hem de desenvolupar en una altre model turístic i 
no s’han de buscar models de “borratxera”, festa estacional, perquè això no és 
una bona imatge de poble. 
 
L’altra pregunta és en relació al decret d’alcaldia 2017/390 de 31 de març, de 
pagament d’indemnització a l’informàtic de l’ajuntament i vol saber per quin 
motiu s’ha procedit a l’acomiadament, de quin import se tracta, en quines 
condicions s’ha fet la privatització d’aquest servei a l’empresa Microdelta 
d’Amposta i com s’assegura el correcte funcionament  informàtic de 
l’ajuntament en 7,50 hores setmanals tenint en compte que municipis com 
Tortosa, Amposta, Sant Carles de la Ràpita tenen diversos informàtics a 
jornada completa. 
 
Contesta el Sr. Alcalde a la primera pregunta, referint-se a la reunió que es va 
tenir a Salou, no és en cap moment que Deltebre aspiri al model turístic de 
Salou, la qüestió és que Salou per la seva ideosincràcia i expertesa turística té 
un model propi que no es vol importar sinó que complementar-lo, per tant vol 
dir que si hi ha una fira alimentària a Salou, Deltebre pot anar en productes 
locals i en empreses de Deltebre, i també si dins de paquets turístics, pugui 
entrar que la gent vingui a visitar el Delta i a passar el dia aquí, també és un 
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complement, per tant, no es vol substituir res ni imitar, sinó que el que es vol és 
complementar. 
L’Ajuntament de Salou els van invitar a parlar de la diferència del model turístic. 
Ja sap que Deltebre forma part de l’estació nàutica de la Costa Daurada, i que 
un ajuntament com Salou se brindi a complementar els ajuntaments que hi 
formen part, ja els va semblar be i per tant es va accedir a assistir a la reunió, 
com tantes se’n fan en tothom per a parlar de moltes coses. 
 
Pel que fa al tema de l’informàtic ho explicarà sintèticament perquè potser 
tindrà més informació properament ja que com a equip de govern tenien molt 
de descontent i ell com a alcalde també amb el servei d’informàtica, per 
diferents motius haguessin preferit fer un altre tipus d’acomiadament, però 
pensaven que al final era perjudicar a les persones i tampoc no era la qüestió i 
no entra ara perquè es tracta de fets personals, i si vol la Sra. Santiago li ho 
explicarà privadament i se’l va avisar en reiterades vegades que no estaven 
contents amb el servei, el tema no va millorar i el que es va fer és demanar 
pressupost per a externalitzar el servei i així es podria fer un acomiadament 
objectiu, sinó s’anava a un acomiadament disciplinari i no era la qüestió i s’ha 
fet un contracte amb una quota mensual, que si no funciona, se traurà una 
plaça d’informàtic en un mes o dos mesos, de moment l’informe és que es paga 
molt menys de cost, és a dir ara amb la indemnització i tot es tindrà un estalvi 
que creu que eren vuit mil i pico d’euros i per tant vol dir que en un any sencer 
si el servei extern funciona, per tant haurà un estalvi de trenta mil euros a l’any. 
D’entrada l’acomiadament objectiu se planteja per causes econòmiques i no 
disciplinàries. 
També indica que s’ha fet un peritatge judicial de tota la xarxa informàtica i en 
les properes setmanes, segons com vagin els aconteixements s’hauran de 
prendre unes mesures o unes altres. 
 
La Sra. Santiago diu que no li ha contestat a lo de l’import de l’acomiadament. 
 
El Sr. Alcalde contesta que al proper ple se li contestarà o bé per escrit. 
 
També pregunta la Sra. Santiago per lo de l’estalvi que deia l’alcalde, quantes 
hores fa Microdelta ara. 
 
L’alcalde contesta que es té el servei des de les 7,30 hores del matí fins a les 
20 hores. En servei presencial a la gent 7,50 hores setmanals d’atenció al 
personal. 
 
La Sra. Santiago també pregunta perquè en Microdelta, que no te res en contra 
d’aquesta empresa, però vol saber-ho. 
 
El Sr. Alcalde indica que amb el seu ordinador personal no podia signar decrets 
i al final necessitava que algú li reparés l’ordinador per a poder signar i la tarda 
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que feia tres que no podia signar i ja es portava un mes o dos així va trucar a 
un dels propietaris de Microdelta que és de Deltebre, va vindre i en un quart 
d’hora va arreglar lo que l’informàtic en un mes i pico no havia arreglat, per tant 
no devia ser tant complicat, llavors se’ls va dir si els podia fer una proposta de 
contracte menor. En dos dies s’ha fet una auditoria i s’han entregat les claus 
per poder accedir. 
 
Pren la paraula ara el Sr. Castells del PPC, i pregunta si l’informe de l’auditoria 
que sortirà a la web de l’ajuntament, serà molt detallat o com. Que l’ha agafat 
de sorpresa que ho digués com a informes d’alcaldia. 
El Partit Popular va demanar que es fes l’auditoria del que calgués, i dels anys 
que fossin i quan ara ha dit l’alcalde que havien anomalies, si se ho deien que 
en havien, però que de 42 surtin 32 expedients en anomalies... 
També pregunta quan podran tenir els regidors d’aquest ajuntament informació 
referent a l’auditoria o si no només lo que sortirà publicat a la web de 
l’ajuntament o haurem d’esperar els dictàmens jurídics, sobre aquests casos en 
concret. 
 
El Sr. Alcalde contesta que la idea era publicar ja demà tot l’informe íntegre 
d’auditoria. Però si es publica s’anirà en contra dels interessos municipals i 
qualsevol dels representants de les empreses afectades pot descarregar-se-ho 
i ja te totes les armes per a desmuntar l’estratègia que hagi de fer l’ajuntament 
de Deltebre en algun cas d’aquests, i al veure que podria passar això, s’ha 
demanat als auditors que facin un informe executiu, donant compliment 
igualment als requisits, però mentrestant no es decideixi que es fa en aquests 
32 expedients el que s’ha de fer que ha de vindre per unes opinions jurídiques i 
que avui no estan facultats ningú per a dir si s’ha de resoldre un contracte, si 
s’ha de municipalitzar l’aigua, si s’ha de resoldre o arribar a un acord, com per 
exemple el tema de l’aigua, de remunicipalitzar-la o resoldre la concessió i 
tornar a contractar. Per tant si es publica l’informe íntegre se dona 
transparència però se pot girar en contra, de que a l’hora d’actuar se’ns pugui 
demanar responsabilitats a l’ajuntament. 
El que es faria seria que demà es publicaria l’informe executiu i no el 
d’auditoria, que tothom ho pot veure que és lo que es van comprometre el 
govern amb la població, i els grups polítics que no hi ha cap problema que 
vinguin i que demanin l’informe i com que és un document públic i s’ha de 
pagar una factura es pot donar, lo que demana és que es faci l’ús que toca 
perquè si arriba a mans d’alguna empresa de les afectades tot això se girarà en 
contra dels interessos de l’ajuntament. 
Si es vol pot explicar tres casos concrets que poden anar en perjudici de 
l’ajuntament. 
 
El Sr. Castells diu que és millor esperar a tenir tots els informes. 
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L’alcalde indica que en temes complicats s’ha d’anar a veure com s’actua per 
part de l’ajuntament i tindre clar el que s’ha de fer. Que les coses mínimes se 
sàpiguen públicament ja està be però que se sàpiguen els fonaments legals 
pels quals l’auditoria diu això, creu que és donar armes a les empreses 
afectades i adversàries. Si s’inicia la resolució del contracte, el primer que farà 
l’empresa és veure l’expedient, però ja s’haurà iniciat. 
En conclusió, demà es publicarà l’informe executiu, tots els regidors de 
l’oposició tenen a disposició l’informe global de l’auditoria i quan es disposi  
dels dictàmens jurídics i abans d’engegar els temes grans, es farà una junta de 
portaveus i a veure el que es cregui oportú i es valorin els riscos. 
 
Torna a intervenir el Sr. Castells i diu que ja que s’ha fet l’auditoria, que tinguin 
la suficient capacitat d’actuar, una vegada que ens hem gastat diners i que 
haurà una repercussió en bé o en mal, en el sentit de que si ens hem d’esperar 
als informes, ens esperem. 
 
El Sr. Bertomeu de CE, només fa la pregunta, que ja sap que no correspon a 
l’ajuntament, però com que han hagut veïns q ue ho pregunten, així ho fa, pel 
tema de que els han arribat rebuts de la Comunitat de Regants de les Hortes 
de Jesús i Maria, que no és competència nostra, però també s’ha estat en tot 
això. S’han rebut duplicats o en los padrons vells, fan moltes hores de cola per 
solucionar els problemes. Més que res per si l’alcalde li pot donar alguna 
explicació. 
 
El Sr. Alcalde indica que ja quan el Sr. Bertomeu era l’alcalde ja se’n va parlar a 
les juntes de portaveus, i se tractava que la Comunitat de Regants de les 
Hortes de Jesús i Maria no podia cobrar els rebuts perquè no tenia els padrons 
actualitzats i ens van demanar que es fes la gestió en BASE, que en aquest 
cas no és com en l’ajuntament. La Comunitat va fer la petició d’entrar al 
sistema de BASE, ha estat la primera que ho ha fet. 
A ell com a diputat provincial en el seu moment i també al Sr. Aspa, que estem 
al consell rector de BASE, els vam dir que si ho volien en ho fessin, però ha 
estat una voluntat d’ells per regularitzar els pagaments, per tant l’ajuntament no 
te res a veure amb tot això. Si fa molt de temps que no es cobrava, és evident 
que els padrons estiguin com estan, s’ha fet un treball molt potent de depurar al 
màxim.  
L’aigua de reg i de desaigüe del canalet no és cosa de l’ajuntament, el que 
passa és que ara s’ha canviat el sistema de cobro a través de BASE i se cobra 
a tots, que abans no es feia, havent una part erràtica. 
L’Ajuntament de Deltebre l’únic que fa és que fica 30.000 € per a netejar 
desaigües. 
 
El Sr. Bertomeu indica que ho tenia claríssim i així ho ha explicat a la gent que 
li han vingut a preguntar, però com diu el Sr. Alcalde, la població se pensa que 
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l’ajuntament està darrere de tot això, per això ha fet la pregunta al Ple per a que  
la gent se n’assabenti. 
 
El Sr. Alcalde diu que ha fet be de preguntar-ho i així ell ha tingut l’oportunitat 
d’explicar-ho ja que pot ser també ho hauria d’haver fet al punt d’informes 
d’alcaldia. 
 
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 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


