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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 1/2017 
DATA:  24 DE GENER DE  2017 
HORA INICI: 21,30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22,52 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Salvador 
Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Francisco Castro 
Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. José 
Emilio Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. 
Carla Aliau Ribes, Sr. Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, 
Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago 
Callau. 
  
Excusats: Ningú. 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 

 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
- ORDINÀRIA NÚM. 13/2016, DE DATA 13 DE DESEMBRE. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA 
 
2N.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2016/1452 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE TRESORERIA.-
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del Decret d’Alcaldia 
núm. 2016/1452 d’aprovació del pla de disposició de fons de tresoreria, restant 
el Ple assabentat. 
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3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D'AL·LEGACIONS I 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA D'IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
D'ESTESA DE LÍNIA SUBTERRÀNIA DE MITJA TENSIÓ DE 25 KV PER 
SOTERRAMENT DE LÍNIA AÈRIA DE MITJA TENSIÓ DE 25 KV AL 
CARRER MIGUEL D'UNAMUNO AL MUNICIPI DE DELTEBRE   
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 17 de gener 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 d’hisenda, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 

 
Antecedents: 
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 8 de novembre de 2016, 

va aprovar inicialment (provisionalment) la imposició i l’ordenació de 
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres 
d’estesa de línia subterrània de mitja tensió de 25 kv per soterrament de 
línia aèria de mitja tensió de 25 kv al carrer Miguel d'Unamuno, al municipi 
de Deltebre, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció 
d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 

2. Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP núm. 220, de 16 de 
novembre de 2016, per tal de què, en el termini de trenta dies, les persones 
interessades hi poguessin presentar reclamacions i a més es va notificar 
individualitzadament a tots els propietaris afectats. 

3. Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat, contra l’acord 
d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials, les 
següents al·legacions per part dels següents interessats: 

 
Josefa Lourdes Franch Ribes (6305), Josefa Lourdes Franch Ribes 
(6307), Josefa Lourdes Franch Ribes (6318), Josefa Lourdes Franch 
Ribes (6317), Joan Garcia Rodríguez (6310), Míriam Tomàs Gonzalez 
(6311), Damià Tarragó Griset (6369), Francesc X. Curto Bertomeu 
(6560), Elena Noche Santiago (6562), Rubèn Queral Bo (6815) i 
Mercedes Bertomeu Franch (6896). 

4. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les reclamacions 
presentades, les quals han de ser estimades en tot o en part, o 
desestimades de forma motivada, en l’acord definitiu d’imposició i 
ordenació de les contribucions especials. 
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5. Per això, i a la vista dels informes que hi consten en l’expedient, 
corresponents a totes i cadascuna de les al·legacions presentades, 
PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER. 
No tenir en consideració els escrits presentats per Josefa Lourdes Franch 
Ribes, per quant ha renunciat, amb posterioritat, al contingut dels mateixos. 
 
SEGON. 
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per Míriam Tomàs Gonzàlez, 
Damià Tarragó Griset i Francesc X. Curto Bertomeu, d’acord amb el contingut 
de l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a la Proposta, i incloure les 
modificacions que en el seu cas s’escaiguin. 

 
TERCER. 
Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Joan Garcia 
Rodriguez, Elena Noche Santiago, Rubén Queral Bo i Mercedes Bertomeu 
Franch, pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta 
a la Proposta. 
 
QUART. 
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions 
especials per les obres d’estesa de línia subterrània de mitja tensió de 25 kv 
per soterrament de línia aèria de mitja tensió de 25 kv al carrer Miguel 
d'Unamuno, al municipi de Deltebre. 
 
CINQUÈ. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades, així 
com la liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions 
especials, per a la seva constància. 

 
SISÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials en un DOS terminis. 

 
SETÈ. 
Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
de que, contra el mateix, s’hi pugui presentar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu. 

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

 
Deltebre, 16 de gener de 2017. Sgt. Maria 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. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bertomeu Callau (CDC) i Tomàs Castells Fresquet (PPC), sis vots d’abstenció 

de José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), 

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

Casanova Ventura (CE-SD-CP) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-

PA)  i dos vots en contra de Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau 

Bonet (ERC-AM) 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. 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE AL GRUP D’ACCIÓ LOCAL TERRES DE L’EBRE. 
 
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 17 de gener de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcalde de l’Àrea 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: 
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Vista la resolució del Director General de Pesca i Afers Marítims del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya de 5 
de setembre de 2016, d’aprovació de selecció de l’Associació Grup d’Acció Local 
de les Terres de l’Ebre com a entitat candidata per elaborar una estratègia de 
desenvolupament local participativa. 
 
Atès que l’article 5 dels estatuts de l’Associació esmentada inclou en el seu àmbit 
territorial, entre d’altres, el municipi de Deltebre i que l’article 7 dels mateixos 
determina que poden formar part de l’Associació les administracions locals incloses 
en l’àmbit territorial de l’Associació. 
 
Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu d’interlocutors 
públics i privats implantats a escala local que defineixen una estratègia, informen i 
assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les comunitats amb vista al 
desenvolupament econòmic i social del seu territori i promouen l’execució dels 
projectes d’inversió que generin ocupació o millorin la qualitat de vida. 
 
Atès que l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya atribueix al ple de la Corporació la competència per adoptar els acords 
relatius a la participació en organitzacions supramunicipals. 
 
Atenent que l’article 114.3.d) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya preveu la necessitat del quòrum favorable de la majoria absoluta dels 
membres del Ple per la creació, modificació i la dissolució de mancomunitats o 
altres organitzacions associatives, així com també l’adhesió a aquestes i l’aprovació 
i la modificació dels seus estatuts, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Deltebre d’adherir-se a l’Associació 
Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre. 
 
2n.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Deltebre al Tinent d’Alcalde 
d’Afers Interns i Institucionals, Sr. Kilian Franch Arques. 
 
3r.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
5è.- Notificar aquest acord a l’Associació Grup d’Acció Local de les Terres de l’Ebre 
per als efectes que correspongui.  
 
6è.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
relacions institucionals per al seu coneixement i efectes oportuns. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

 
Deltebre, 10 de gener de 2016. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de CDC i diu que 
el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

GESTIÓ INTERNA 
  
  

5È.- DONAR COMPTE DE LA SOL.LICITUD DE MODIFICACIÓ DE 
DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ "CiU" 
A GRUP MUNICIPAL DE PARTIT DEMÒCRATA "PDeCAT".- Vista la 
sol.licitud presentada en data 11 de gener de 2017, RE núm. 143 de data 13 de 
gener, per part dels vuit regidors/es electes demanant la modificació de 
denominació del Grup Municipal passant de Convergència i Unió “CiU” a Grup 
Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”, el ple resta assabentat. 
 

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
GESTIÓ TERRITORIAL 
 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D'AL.LEGACIONS I 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA 
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DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS I 
DE LA PAVIMENTACIÓ DE  VORERES. 
 
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 17 de gener de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Salvador Bertomeu Bertomeu, Tinent d’Alcalde de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ:  
 
Atès que el ple municipal en sessió ordinària de data 8 de novembre de 2016 
va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la conservació, 
neteja i tancaments de solars i terrenys i pavimentació de voreres. 
 
Atès que l’esmentat acord i el text de l’Ordenança han estat exposats al públic 
per un termini de trenta dies mitjançant edictes al setmanari l’Ebre de data 11 
de novembre de 2016, al DOGC núm. 7247 de data 15 del mateix mes i al 
BOPT núm. 220 de data 18 del mateix mes, concedint-se un termini de trenta 
dies a comptar des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província per tal de 
que els interessats puguin presentar al·legacions. 
 
Atès que durant l’esmentat termini que va finalitzar el passat dia 4 de gener de 
2017 es va presentar una al·legació per part del Sr. Eleuteri Arques Casanova, 
mitjançant escrit de data 7 de desembre de 2016, RE núm. 6575. 
 
Vist l’informe jurídic de resposta a les al·legacions presentades que consta a 
l’expedient. 
 
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut 
dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, 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, i 63 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Estimar l’al·legació referent a la modificació de l’apartat c) de l’article 
16 sobre “infraccions molt greus”. “-Apartat c. Nou redactat: “Totes aquelles 
conductes que puguin ocasionar un risc sobre la salut i seguretat de les 
persones o del medi ambient”, d’acord amb l’informe jurídic que consta a 
l’expedient. 
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SEGON.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades pel Sr. Eleuteri 
Arques Casanova, d’acord amb el que consta l’informe jurídic que consta a 
l’expedient. 
 
TERCER.- Aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora de la 
conservació, neteja i tancaments de solars i terrenys i pavimentació de voreres, 
amb la redacció que s’annexa. 
 
QUART.- Que es procedeixi a la publicació íntegra de la mateixa al Butlletí 
Oficial de la Província per a la seva entrada en vigor. 
 
CINQUÈ.- Facultar a l’Alcalde per a subscriure i firmar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte. 
 
SISÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 
subàrea de gestió territorial per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 12 de gener 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 en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà  d’abstenció a 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 majoria absoluta amb catorze vots a favor de 

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

Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
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Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 

Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-

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

i Tomàs Castells Fresquet (PPC), dos vots d’abstenció de Gervasi Aspa 

Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en contra de 

Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  i per tant resta expedit el 

tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 

efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

MOCIONS 
  
  

7È.- MOCIÓ DE SUPORT A L'ACTIVITAT DE LA CAÇA I ALS AFICIONATS 
QUE LA PRACTIQUEN. 
 

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

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

“La caça és una activitat tradicional i plenament arrelada al delta de l’Ebre i al 
conjunt de les Terres de l’Ebre. En aquest sentit, tan sols al terme municipal de 
Deltebre aplega a més de 800 socis mitjançant les dues societats de caçadors 
existents: la Societat de Caçadors Sant Miquel i la Societat de Caçadors de 
Jesús i Maria. Alhora, es calcula que a nivell de les Terres de l’Ebre hi ha més 
de 5.000 aficionats. 
 
Atesa les seves característiques, la caça és una activitat extremadament 
regulada que, en el cas del Delta, s’accentua per les directrius del Parc Natural.  
 
En aquest sentit, la seva pràctica facilita el manteniment de l’actual ecosistema 
deltaic ja que els propis caçadors s’encarreguen, en moltes ocasions, 
d’alimentar els animals per fomentar la seva reproducció i la població objecte 
de caça. Paral·lelament, el sector, a l’hora de realitzar la seva activitat, està 
molt conscienciat de les diferents prohibicions existents i, especialment, de la 
preservació de les espècies protegides.  
 
Des de fa un temps, el sector de la caça es veu amenaçat per constants 
prohibicions a l’hora de dur a terme el seu exercici. La recent aparició d’un 
focus de grip aviària en una explotació d’ànecs de Tolosa ha comportat una 
sèrie de mesures preventives que només afecten al delta de l’Ebre i a certs 
municipis de les demarcacions de Barcelona i Girona.  
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Aquestes mesures han provocat que, en plena temporada de caça, s’hagi 
suspès l’autorització per utilitzar reclams vius (enzes) per a la captura d’ànecs i 
altres espècies d’aus aquàtiques cinegètiques. Un fet que es suma al retard en 
les autoritzacions per tirar a la polla d’aigua i la prohibició de caçar en espais 
determinats on es van detectar exemplars de l’ànec de bec blau.  
 
Per tots aquests motius, i ateses les constants limitacions, des del grup del 
Partit Demòcrata de Deltebre manifestem que: 
 
ACORDS 

1. Mostrar el suport explícit de l’Ajuntament de Deltebre a l’activitat de la 

caça i als aficionats que la practiquen, amb l’impuls explícit a la 

tramitació administrativa que se’n derivi.  

 
2. Demanar sensibilitat a les administracions competents per garantir la 

pervivència, suport i celeritat en la tramitació administrativa de l’activitat 

cinegètica característica i tradicional del Delta de l’Ebre.  

 
3. Traslladar el present acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, al Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments 

del delta i al Parc Natural. I, a banda, fer tramesa també a les societats 

de caçadors de Sant Miquel de La Cava i de Jesús i Maria i a la 

federació de caça de les TTEE per tal que ho traslladi a les resta de 

societats de caçadors del territori.  

PDeCAT, CD-SD-CP, ERC-AM i PPC Deltebre (Delta de l’Ebre), gener de 
2017” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà  a favor de la proposta. 

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

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 

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

 

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

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

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

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

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

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 

Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-

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

Tomàs Castells Fresquet (PPC), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles 

Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP 

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

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

d’aquest acord. 

 
PART DE CONTROL 
 
8È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1405/2016 A LA NÚM. 1497/2016 
- DE LA NÚM. 1/2017 A LA NÚM. 54/2017 

 
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.1405/2016 a la núm.1497/2016 i de la núm. 1/2017 a 
la núm. 54/2017 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. 

 
9È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
 

10È.- PROPOSICIONS URGENTS 

Arribats a aquest punt de l’ordre dei dia l’alcalde diu que hi ha una proposta 
urgent relativa a la proposta de ratificació dels decrets d’alcaldia de dates 20 de 
desembre de 2016 i 23 de gener de 2017 així com de l’acord de junta de 
govern local de data 30 de desembre de 2016,  d’aprovació dels informes 
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tècnics elaborats per a acreditar els danys patits a la costa de Deltebre, de 
requeriment de la intervenció del Ministeri d’Agricultura, Alimentació, Pesca i 
Medi Ambient i de sol•licitud a la Subdelegació del Govern a Tarragona dels 
ajuts corresponents, i per tant el primer que s’ha de fer es votar la urgència que 
queda aprovada per unanimitat. 
 

A).- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DE 
DATES 20 DE DESEMBRE DE 2016 i 23 DE GENER DE 2017 AIXÍ COM DE 
L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 
2016,  D’APROVACIÓ DELS INFORMES TÈCNICS ELABORATS PER A 
ACREDITAR ELS DANYS PATITS A LA COSTA DE DELTEBRE, DE 
REQUERIMENT DE LA INTERVENCIÓ DEL MINISTERI D’AGRICULTURA, 
ALIMENTACIÓ, PESCA I MEDI AMBIENT I DE SOL•LICITUD A LA 
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A TARRAGONA DELS AJUTS 
CORRESPONENTS. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 

“El qui subscriu, com alcalde-president de l’ajuntament de Deltebre, en ús 

de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació 

eleva la següent INFORMACIÓ: 

Entre els dies 18, 19  i 20 de desembre de 2016 es va produir un fort temporal 

de Llevant a la costa de Deltebre, que va generar danys en diferents punts de 

la costa, essent de destacar els que es van produir a la zona de Platja de la 

Marquesa, Bassa de l’Arena, Riumar i l’accés a la Punta del Fangar. Cal 

destacar especialment que es va produir una situació que va posar en risc la 

seguretat de béns i de les persones, el camí d’accés a la Punta del Fangar, així 

com els cultius de la zona i les activitats econòmiques existents. Degut a 

aquesta circumstància, en data 20 de desembre de 2016 es va adoptar un 

Decret municipal per a executar les obres d’emergència necessàries per a fer 

front a l’esmentada situació, acordant aportar material per reforçar l’escullera 

preexistent, obres que s’han executat fora de domini públic per indicacions del 

servei de costes de l’estat. Aquesta resolució fou ratificada per acord de la 

Junta de Govern Local de data 30 de desembre de 2016. 

De nou, entre els dies 20 i 23 de gener d’enguany, s’ha tornat a produir un 

episodi de temporal de Llevant, que ha presentat una violència encara superior 

a l’anteriorment esmentat (segons Registres no s’havia arribat a aquest nivell 

des dels temporals de l’any 2003). Aquest temporal ha comportat danys molt 

severs a tota la zona de la costa de Deltebre d’acord amb l’exposat a l’informe 

elaborat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Miquel Albacar Damian.  
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Els emplaçaments més afectats pels efectes dels temporals són la zona de la 

Platja de la Bassa de l’Arena, Platja de la Marquesa, i el camí d’accés al 

Fangar, concretament en la zona que va dels mollons M-15 a M-16 i on no 

s’havia actuat en l’anterior temporal, així com el tram final del camí de la Platja 

de Riumar, a banda de la pròpia platja i, en general, tota la zona costanera de 

Deltebre. 

Tenint en compte les esmentades circumstàncies, s’ha adoptat el Decret urgent 

d’Alcaldia per pal·liar les situacions d’emergència, de data 23 de gener de 

2017, per mitjà del qual s’acordava: 

Adoptar les mesures d’emergència, en caràcter d’urgència necessàries, davant 

del temporal de llevant que afecta actualment la costa de Deltebre, per a evitar 

danys sobre les persones i els béns consistents en: 

- Reforçar el material d’escullera artificial preexistent entre els mollons M-15 i 

M-16,  d’acord amb l’informe tècnic que consta a l’expedient i valorada 

estimativament, de conformitat amb l’esmentat informe, en 25.000 euros IVA 

inclòs. 

- Donar compte a l’Administració de Costes de l’Estat i de la Generalitat de 

Catalunya de la desaparició d’una part del camí d’accés a la Platja de Riumar, 

per tal que, a la vista de les limitades capacitats d’actuació municipals i als 

efectes que podrien tenir sobre zones poblades properes, valorin les actuacions 

a realitzar i, en el seu cas, procedeixin a la seva reparació. Aquest fet sense 

perjudici de les altres actuacions que es derivin de l’informe de danys 

encarregar per l’Ajuntament de Deltebre en data d’avui.  

Tenint en compte les circumstàncies abans descrites i els greus danys 

provocats pel temporal a la costa del municipi, acreditats per l’informe tècnic tot 

just descrit, es considera que aquesta situació dóna lloc a una situació 

d’emergència i que pot arribar a considerar-se de naturalesa catastròfica, en els 

termes que la descriu el Reial Decret 307/2005, de 18 de març, pel que es 

regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de 

situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica i s’estableix el 

procediment per a la seva concessió. 

Concretament, l’article 1.2 de l’esmentat Reial Decret considera situació 

d’emergència “el estado de necesidad sobrevenido a una comunidad de 

personas ante un grave e inminente riesgo colectivo excepcional, el cual, por 

su propio origen y carácter, resulta inevitable o imprevisible, y que deviene en 

situación de naturaleza catastrófica cuando, una vez actualizado el riesgo y 

producido el hecho causante, se alteran sustancialmente las condiciones de 
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vida de esa colectividad y se producen graves daños que afectan a una 

pluralidad de personas y bienes”. D’acord amb l’exposat en l’informe tot just 

descrit, queda acreditat que els danys patits a la costa han derivat d’un risc 

inevitable com és el temporal, generant riscos i danys de caràcter excepcional 

a tota la costa de Deltebre. 

L’esmentat Reial Decret, preveu al seu torn, a l’article 5.1b) que les 

Corporacions locals que acreditin escassedat de recursos per a fer front a les 

situacions d’emergència o catastròfiques abans esmentades puguin ser 

beneficiàries de les ajudes estatals abans esmentades, atorgades pel Ministeri 

de l’Interior, a través de la Delegació o Subdelegació del Govern competent. 

En la línia d’allò tot just exposat, l’article 21 del Reial Decret 307/2005 estableix 

que es puguin donar ajuts per “los gastos realizados derivados de actuaciones 

inaplazables en situación de emergencia, llevados a cabo en el mismo 

momento de producirse esta o en los inmediatamente posteriores a la 

finalización de los hechos causantes, siempre que su objeto sea el 

funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para 

garantizar la vida y seguridad de las personas”. 

En el cas que ens ocupa, cal tenir en compte que les puntuals actuacions 

desenvolupades pel Consistori a la costa de Deltebre s’han dut a terme per a 

garantir la seguretat de les persones i els béns en aquella zona, destacant 

específicament, aquelles desenvolupades per a reforçar el material d’escullera 

artificial existent a l’accés a la Punta del Fangar, dutes a terme per a garantir la 

seguretat a les persones en les vies i camins públics, que donen un servei 

públic a la ciutadania del municipi.  

Per tant, es considera que és procedent i necessari sol·licitar a l’Administració 

de l’Estat (Subdelegació del Govern a Tarragona), la corresponent ajuda 

econòmica, en el límit màxim previst per aquesta normativa, per la despesa que 

generarà al consistori l’execució de les actuacions puntuals necessàries per a 

garantir la seguretat de les persones i els béns a la costa de Deltebre. 

Actualment s’està tramitant davant del servei de Costes de la Generalitat de 

Catalunya l’autorització sectorial en relació a les obres a la zona de l’accés a la 

Punta del Fangar, a la vista de la greu situació que pateix el municipi, 

s’interessa que les actuacions a desenvolupar per la Generalitat en relació al 

mateix tinguin caràcter prioritari. 

 

Així mateix, cal tenir en compte que en el marc del darrer temporal es va 

realitzar un informe tècnic dels danys causats a la costa de Deltebre. Així, si 
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aquest plasmava una inversió de més d’1.400.000 € per pal·liar aquesta 

problemàtica, de conformitat amb l’informe tècnic abans esmentat i actualitzat, 

l’esmentada quantitat ha ascendit a 3.391.343 euros.  

 

En aquest context, situacions i demandes històriques s’agreugen de forma 

accentuada. Així, a banda de les destrosses a la costa i, especialment, de les 

platges delimitades, propietats, zones de cultiu, camins i accessos, també cal 

tenir en compte la necessària substitució de les passarel·les de la platja urbana 

de Riumar que, amb els temporals, encara han sofert un estat superior de 

degradació, o també el cas de la imprescindible actuació de moviment d’arenes 

i senyalització a la desembocadura del Riu Ebre per salvaguardar l’activitat 

turística i pesquera de les embarcacions que, dia a dia, han d’entrar i que 

actualment presenten un perill i obstaculització d’accés al port de Deltebre 

degut als forts temporals. Diferents elements i descripcions, també descrites a 

l’informe tècnic, que motiven l’actuació d’urgència per l’arribada de l’època 

estival en un municipi on el turisme és un actiu preeminent per la dura afectació 

de la crisi econòmica.  

 

A la vista d’aquestes circumstàncies, des d’aquesta alcaldia es reclama una 

reunió urgent al Ministeri d’Agricultura, Alimentació, Pesca i Medi Ambient per a 

sol·licitar que es prenguin mesures davant d’aquesta situació d’emergència per 

regenerar les destrosses que ha patit la costa de Deltebre.  

 

Per tot l’exposat anteriorment al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 

els següents 

 

ACORDS:  

 

Primer.- La ratificació pel Ple dels Decrets d’Alcaldia urgents dictats davant de 

la situació d’emergència en data 20 de desembre de 2016 i 23 de gener de 

2017, així com de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 30 de 

desembre de 2016 pel qual es ratificava el Decret d’Alcaldia de data 20 de 

desembre de 2016. 

 

Segon.- Donar compte al Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya i al 

Servei de Costes de l’Estat dels informes tècnics elaborats per a acreditar els 

danys patits a la costa de Deltebre en els dos últims temporals.  
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Tercer.- Requerir la intervenció del Ministeri d’Agricultura, Alimentació, Pesca i 

Medi Ambient, per a prendre mesures davant d’aquesta situació urgent. En 

aquest sentit, s’han de prendre les accions necessàries de regeneració de les 

platges de Riumar –amb l’aportació de sorra i la substitució de les passarel·les 

preexistents, entre d’altres actuacions-, la Bassa de l’Arena i la Marquesa, així 

com també la resta d’àmbits de platja i costa de Deltebre danyats en relació a 

béns i propietats (cultius, construccions, activitats, desaigües...). A banda, cal 

reforçar i permetre els accessos al Fangar i al tram final del nucli de Riumar cap 

a l’àmbit del Nen Perdut, i garantir l’accés a la bocana del Riu Ebre, amb la 

pertinent senyalització per evitar situacions de perill i salvaguarda de les 

persones i béns.    

 

Quart.- Sol·licitar al  Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya que les actuacions que hagin d’adoptar-se per part d’aquesta 

Administració en relació al municipi tinguin caràcter prioritari. 

 

Cinquè.- Sol·licitar a la Subdelegació del Govern a Tarragona els ajuts 

corresponents, en el marc del Reial Decret 307/2005, així com qualsevol altre 

normativa que resulti d’aplicació, per a fer front a les despeses a que ha de fer 

front el consistori com a conseqüència de la situació d’emergència i 

conseqüències catastròfiques derivades dels temporals de llevant patits en 

l’últim mes. 

 

Sisè.-  Sol·licitar una reunió, en caràcter d’urgència, amb la Secretaria d’Estat 

de Medi Ambient, amb la participació de la Conselleria de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat, per tal d’abordar les actuacions imminents de 

regeneració de la costa de Deltebre fruit dels últims temporals i, a la vegada, 

definir el pla d’acció contra la regressió amb les mesures que s’escaiguin a mig 

i llarg termini.  

 

Setè.- Comunicar el present acord a tots els organismes esmentats en els 

punts anteriors (Secretaria d’Estat de Medi Ambient, Subdelegació del Govern 

de l’Estat, Departament de Territori i Sostenibilitat), així com al Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge  de la Generalitat de 

Catalunya, al Servei Provincial de Costes de l’Estat, i a la Delegació del Govern 

de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l’Ebre.  
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Vuitè.- Traslladar el present acord al portaveus dels grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, de les Corts Generals i als diferents eurodiputats 

catalans.  

 

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

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 24 de gener de 2017. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 

 

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

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 

Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-

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

Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Tomàs 

Castells Fresquet (PPC) i un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP 

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

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

d’aquest acord. 

 

11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 
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- 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 sobre l’estat del complex 
poliesportiu, concretament les piscines, també per la situació del canvi de nom 
del carrer Capità Cortés i que se’ls informi a ells i al poble sobre els costos 
reals de l’actuació a la Marquesa, tant al desembre com ara. 
 
Li contesta el Sr. Alcalde, pel que fa al complex esportiu informa que d’aquí uns 
dies tindran notícies tots, ja que ara en aquests moments s’està acabant de 
treballar, en lo cas d’obertura, en lo cas del procediment judicial se pot estar 
parlant-ne hores de tots els tràmits, sentències i contenciosos. Per tant, si es 
parla de la reobertura s’estan acabant de realitzar els tràmits oportuns i llavors 
es podrà calendaritzar l’obertura i l’inici de les obres. 
 
Pel que fa als costos en l’accés al Fangar, no a la Marquesa, del molló 1 al 
molló 16, no s’ha certificat el final d’obra, per tant, no li pot quantificar el cost, 
però en tot cas, se va dir 100.000 € el primer i 25.000 € el segon, però serà 
menys. 
 
En relació a lo del carrer Capità Cortés, hi ha una moció aprovada pel PDeCAT, 
del 30 de juny que diu que se retiren les senyals i simbologia franquista del 
carrer Barcelona, en aquest cas se requereix a la comunitat de propietaris per a 
que es tregui, i si no ho fa, es realitzarà per part de l’ajuntament en execució 
subsidiària. En lo cas del carrer Capità Cortés a la moció que la CUP va 
presentar, al punt tercer hi posaven que s’expliqués als veïns, i així es va fer. 
 
Intervé la Sra. Santiago i diu que el que es ficava a la moció és que s’hauria de 
facilitar als veïns el canvi de noms, en cap moment posava que se’ls havia de 
consultar si es treia o no el nom del carrer. 
 
El Sr. Alcalde diu que deia que instava a l’ajuntament de Deltebre a informar al 
veïnat del carrer Capità Cortés i facilitar-los en la mesura que sigui possible el 
canvi de documentació derivat del canvi de nom del carrer, per tant se’ls va 
instar i informar i a més va haver una instància de data  13 de desembre de 
2016 que demanen mantenir el nom del carrer, per tant el que li emplaça a la 
Sra. Santiago, que no els passi la responsabilitat a l’equip de govern, i la CUP 
que és un grup municipal convoqui als veïns, faci’ls signar i es canviarà el nom. 
 
La Sra. Santiago diu que al govern estan ells no la CUP  i no tenen perquè fer 
la seua feina, afegeix que només han preguntat com estava el tema. 
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El Sr. Alcalde recorda que s’ha informat a la ciutadania i no ho volen, per tant 
s’ha fet el que deia a la moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Castells del PPC i aquest fa referència a lo del carrer 
Capità Cortés que al final és lo carrer del ”Cuartel”, això és el que va dir al 
plenari ell mateix, va ser ell l’únic que va defensar el nom, i resulta que el 
mateix veïnat li ha donat la raó. En tot cas, mirem de dedicar temps a pensar 
en com se poden tapar les dos cunetes que hi ha al mateix carrer, per a que 
dos cotxes es puguin creuar, és un carrer principal per al dijous al mercat. 
 
Continua el Sr. Castells, comentant pel que fa a la regressió la Sra. Santiago ha 
proposat aiguamolls darrere dels muntells d’arena i preservar el Delta així. Ja fa 
15 anys a Madrid es va fer una sol·licitud  de que al Delta se donessin dotze mil 
euros per jornal i expropiar tots els jornals que es poguessin. Se va fer una 
modificació de la llei de la disposició addicional desena i Carles Ibáñez va 
cobrar un milió d’euros i va fer la proposta al govern de Madrid de donar la 
solució al Delta, expropiant camps d’arròs, fent filtres verds i tot el que tenim 
actualment. Llavors que passa, que el Ministeri paga 12 milions a la gent del 
poble, com és domini públic no es queixa ningú, venen els temporals, el Delta 
va a marxes forçades cap enrere, no se poden fer aiguamolls, fer basses 
artificials, que sigui de domini públic i que la mar se ho mengi, en tot cas s’ha 
de preservar els que tenim i actuar davant del mar i posar-li límits. A Madrid es 
té la idea de “domini públic” i són tots aquells projectes d’Ibáñez i cia. Madrid 
necessita saber altres alternatives. La voluntat és tota però la realitat és altra. 
 
Finalment, l’alcalde dóna les gràcies a les dos societats de caçadors que han 
estat presents els seus representants i indica que el proper ple serà el dia 21 
de febrer, si no hi ha res de nou. 
 

 

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 
 

  
  


