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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 9/2017 
DATA:  12 DE SETEMBRE 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. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Tomàs Castells 
Fresquet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats: Sr. Jordi Pau Torres Fabra 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. 8/2017, D’ 11 DE JULIOL. 
 

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 DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 2N TRIMESTRE DE 2017 AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es 
dona compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 2n trimestre de 
2017 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple 
assabentat. 
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3R.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 

I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N 

TRIMESTRE DE 2017.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna 

compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art. 16 

Ordre HAP/2105/2012 2n trimestre de 2017, restant el Ple assabentat. 

 
4T.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE 

2017 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 

AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 

aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 2n 

trimestre de 2017 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès 

al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 

 
5È.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 

MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2017 TRAMÈS AL 

MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 

aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’obligació de la tramesa de la 

Llei de Morositat 2n trimestre de 2017, restant el Ple assabentat. 

 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL 

COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2016 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 5 de setembre 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: 

ANTECEDENTS 
 
1. En data 8 de maig de 2017 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació 
administrativa del compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del 
compte general i l’emissió de l’informe d’intervenció preceptiu. 
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2. En data 22 de maig de 2017 l’interventora va emetre informe favorable relatiu 
al compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les 
principals conclusions del qual són les següents: 
 

a) L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els 
actius estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix 
presenta un estalvi de 3.101.279,60 euros. 

 
b) L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent 

de tresoreria per a despeses generals de 3.452.669,75.-€. La gestió de 
la tresoreria presenta al final de l’exercici un total de fons líquids de 
2.192.708,56 euros.  

 
c) La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat 

pressupostari ajustat d’1.433.773,16 euros, un grau d’execució del 
pressupost de despeses del 75,38% i d’ingressos del 85,16%. 

 
d) En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa 

i deute viu de l’ens local,  aquest presenta una capacitat de finançament 
de 2.159.913,48 euros, un compliment de la regla de la despesa de 
21.789,58 euros, un rati de deute viu de 54,24 i un PMP del darrer 
trimestre de 2016 de 3,78 dies. 
 

e) En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han 
seguit les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els 
articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; 
regles 44 i següents del SICAL/normal de comptabilitat i 45 i següents 
del simplificat. 

 
3. En data 25 de maig de 2017 la presidenta va convocar la Comissió Especial 
de Comptes. 
 
4. En data 30 de maig de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes 
i es va dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del 
compte general. 

 
5. En data 13 de juliol de 2017 el secretari va certificar que el Compte General 
es va exposar al públic durant el termini  de 13.06.2017 a 13.07.2017 i que 
durant el termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o 
reclamacions. 

 
FONAMENTS DE DRET 
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Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tant, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
ACORDS: 
  
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2016, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació 
- Compte de resultat econòmic patrimonial 
- Liquidació del pressupost 
- Estat de canvis del patrimoni net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- La memòria 
 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària en cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat 
de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
Tercer.-  Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2016, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb 
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que cregui pertinent. Deltebre, 31 
d’agost de 2017. 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. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

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

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb nou vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT) i Tomàs Castells 
Fresquet (PPC) i sis vots d’abstenció de José Emilio Bertomeu Rio (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) i 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 
 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 6/2017 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE 
VINCULACIÓ JURÍDICA 
 
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 5 de setembre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’hisenda d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al Ple de la corporació INFORMA: 
 
Vist l’estat d’execució del pressupost a data 31 d’agost de 2017 en el seu 
apartat de despeses es desprèn que hi ha partides de despeses amb 
consignació insuficient, altres a les quals no s’esgotarà la seva consignació. 
 
Atès que en l’expedient 6/2017 que s’adjunta desglossat per partides es pot 
observar que són transferències de crèdit que no incrementen el pressupost. 
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Atès que les transferències proposades afecten a despeses corrents, 
transferències corrents i inversions. 
 
Atès que les partides que es proposen minorar no han estat incrementades 
mitjançant suplements o altres transferències. 
 
Vist que no hi ha cap compromís de despesa, en relació amb les partides que 
es proposa minorar que impedeixi aquesta modificació a excepció de l’aplicació 
pressupostària 21001.15320 “Imatge de Poble Riumar”, per quant va haver una 
adjudicació dels serveis bàsics d’imatge de poble en sessió ordinària de ple 
municipal de data 6 de juny de 2017 a l’empresa Innovia Coptalia, SA, 
adjudicació que actualment es troba suspesa per resolució del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic de data 7 de juny de 2017, podent-se per tant 
alliberar la part corresponent de l’adjudicació dels mesos de juny a novembre 
de 2017 per no haver-se formalitzat el contracte degut a l’esmentada 
suspensió. 
 
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 179 i 180 del RDL 
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, PROPOSA al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1r.- Que es procedeixi a alliberar la quantitat de 361.449,01.-€ de l’adjudicació 
dels serveis d’imatge de poble dels mesos de juny a novembre de 2017, per 
quant aquesta adjudicació es troba suspesa d’acord amb la resolució dictada 
pel Tribunal de Contractes del Sector Públic en data 7 de juny de 2017, d’acord 
amb el següent detall: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descipció AD Innovia 
Coptalia, SA 

Part alliberar Resta AD 

     
22700.16200 Recollida escombraries 232.477,98.-€ 199.266,84.-€ 33.211,14.-€ 
21000.15320 Imatge de poble – casc 

urbà 
115.121,51.-€ 98.675,58.-€ 16.445,93.-€ 

21001.15320 Imatge de poble- Riumar, 
vies cicloturístiques i 
platges 

44.614,86.-€ 38.241,31.-€ 6.373,55.-€ 

21001.15320 Imatge de poble- Riumar, 
vies cicloturístiques i 
platges 

29.476,16.-€ 25.265,28.-€ 4.210,88.-€ 

     
 TOTAL 421.690,51.-€ 361.449,01.-€ 60.241,50.-€ 

  
En cas d’aixecament de la suspensió, la previsió de formalització del contracte 
seria en data 01.12.2017. 
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2n.- Que s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2017 que 
s’adjunta per un import global de 894.519,97.-€ amb el següent desglossament: 
 
 Transferències de crèdit   894.519,97.-€ 
 
 Finançament 
 
 Transferències de crèdit a la baixa 894.519,97.-€ 
 
 

RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

21200.23100 Conservació edificis socials 2.623,73  

21200.32300 Conservació edificis ensenyament 9.000,00  

21200.92000 Conservació edificis municipals  2.000,00  

22100.32300 Subministres ensenyament 3.000,00  

22100.33000 Subministres edificis culturals 2.500,00  

22100.34200 Subministres instal·lacions esportives 4.000,00  

22100.92000 Subministres edificis municipals 3.000,00  

22400.92000 Assegurances 5.000,00  

22603.92000 Publicacions diaris oficials 10.000,00  

22699.15320 Exec. subsidiàries imatge de poble 10.000,00  

22699.43200 Enfocament turístic 28.000,00  

22699.43300 Acció comercial 9.500,00  

46600.16200 
Consell Comarcal recollida i tractament 
residus 310.000,00  

48000.92000 Federació i associació de municipis 115,00  

48100.33400 Premis i beques foment cultural 6.100,00  

48100.34100 Premis i beques promoció esportiva 3.655,00  

48100.92000 Premis i beques voluntariat i altres 1.500,00  

60900.15321 Mobilitat urbana i imatge de poble 30.000,00  

61900.15320 Arranjament vies públiques 414.196,00  

62900.13200 Armes i altres policia local 1.249,92  

63200.34200 Complex esportiu 39.080,32  

20800.43200 Rentings enfocament turístic  10.000,00 

21001.15320 Imatge de poble Riumar  70.000,00 

22609.34100 Promoció esportiva  1.655,00 

22699.33800 Festes Majors  2.200,00 

22699.43900 Joventut  400,00 

22700.16200 Recollida escombraries  310.000,00 

22706.15100 Estudis i treballs tècnics  14.200,00 

22708.93200 Gestió sistema tributari  23.263,73 
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31000.01100 Interessos operació tresoreria  15.000,00 

31100.93400 Despeses de formalització, modific.  15.000,00 

48000.92001 Teixit associatiu  3.275,00 

60900.43200 Equipaments enfocament turístic  15.330,24 

61900.15321 Arranjament vies públiques ús gral.  200.000,00 

61900.15322 Arranjament vies públiques ús tributat  214.196,00 

   894.519,97 894.519,97 
 

 
 
3r.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 15 
dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els 
quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el 
Ple. Els expedients s’entendran definitivament aprovats si no es presentessin 
reclamacions, en cas contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. 
Els expedients romandran, a disposició dels interessats, a l’Àrea d’Afers Interns 
i Institucionals subàrea d’Intervenció Municipal. 
 
4t.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre, 31 
d’agost de 2017. 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 d’abstenció a la proposta. 

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

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

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria simple amb vuit 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) i Robert Bertomeu Callau (PDeCAT) i set vots d’abstenció 
de José Emilio Bertomeu Rio (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), Tomàs Castells Fresquet (PPC) i Dayana Santiago 
Callau (CUP DELTEBRE-PA),  i per tant resta expedit el tràmit adient sent 
facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per 
a l’execució d’aquest acord 
 

GESTIÓ INTERNA 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN NÚM. 11 
REGULADORA DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR I DELS TREBALLS 
EN BENEFICI DE LA COMUNITAT EN SUBSTITUCIÓ DE MULTES 
PECUNIÀRIES 
 
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 5 de setembre 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 d’Afers Interns i Institucionals de 
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que en sessió de ple municipal de data 11 de juliol d’enguany es van 
aprovar definitivament les Ordenances de Policia i Bon Govern de l’Ajuntament 
de Deltebre. 
 
Atès que el text íntegre de les esmentades Ordenances es va publicar al BOPT 
núm. 151 de data 4 d’agost de 2017 per a la seva entrada en vigor 
transcorreguts 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació 
 
Atès que es vol modificar l’Ordenança de Policia i Bon Govern núm. 11 
reguladora del procediment sancionador i dels treballs en benefici de la 
comunitat en substitució de multes pecuniàries afegint un nou article a la 
mateixa en relació a la denúncia instantània dels agents de l’autoritat en cas 
d’infraccions lleus, quedant redactat de la següent manera: 
 
“Article 34. Denúncia instantània dels agents de l’autoritat per les 
infraccions lleus” 
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1. En aquells casos en que els agents de l’autoritat de Deltebre, presenciïn la 
comissió d’uns fets susceptibles d’infracció lleu i la persona infractora es troba 
en el lloc dels fets, aquests podran notificar-li instantàniament la denúncia. 
 
2. La denúncia notificada al presumpte infractor en el moment dels fets 
contindrà allò regulat a l’article 29 de la present Ordenança. 
 
3. En tot cas, un cop sigui entregada la denúncia a l’infractor, se li concedirà un 
termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la denúncia perquè pugui 
proposar les proves de les quals intenti valer-se i al·legar el que consideri 
convenient en defensa dels seus drets i interessos.  
 
4. Conjuntament amb la denúncia notificada, els agents de l’autoritat lliuraran a 
l’infractor la sol·licitud de substitució de multes per treballs en benefici de la 
comunitat si es compleixen les determinacions del Títol III de la present 
Ordenança. 
 
5. Transcorregut el termini concedit a l’infractor, la proposta de resolució 
s’elevarà a l’òrgan competent per resoldre. 
 
6. Sens perjudici del punt 3 del present article, si la sanció que s’imposa per 
mitjà de la denúncia té caràcter pecuniari, i l’infractor reconeix la seva 
responsabilitat, aquest podrà fer efectiu el pagament en el mateix moment, 
gaudint d’una reducció d’un 20% respecte de l’import total de la sanció”. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que adoptin 
els següents acords: 
 
PRIMER. 
 
Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon 
Govern núm. 11 reguladora del procediment sancionador i dels treballs en 
benefici de la comunitat en substitució de multes pecuniàries afegint un nou 
article a la mateixa d’acord amb el següent redactat: 
 
“Article 34. Denúncia instantània dels agents de l’autoritat per les 
infraccions lleus” 
 
1. En aquells casos en que els agents de l’autoritat de Deltebre, presenciïn la 
comissió d’uns fets susceptibles d’infracció lleu i la persona infractora es troba 
en el lloc dels fets, aquests podran notificar-li instantàniament la denúncia. 
 
2. La denúncia notificada al presumpte infractor en el moment dels fets 
contindrà allò regulat a l’article 29 de la present Ordenança. 
 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

11 
 

3. En tot cas, un cop sigui entregada la denúncia a l’infractor, se li concedirà un 
termini de 10 dies des de l’endemà de la recepció de la denúncia perquè pugui 
proposar les proves de les quals intenti valer-se i al·legar el que consideri 
convenient en defensa dels seus drets i interessos.  
 
4. Conjuntament amb la denúncia notificada, els agents de l’autoritat lliuraran a 
l’infractor la sol·licitud de substitució de multes per treballs en benefici de la 
comunitat si es compleixen les determinacions del Títol III de la present 
Ordenança. 
 
5. Transcorregut el termini concedit a l’infractor, la proposta de resolució 
s’elevarà a l’òrgan competent per resoldre. 
 
6. Sens perjudici del punt 3 del present article, si la sanció que s’imposa per 
mitjà de la denúncia té caràcter pecuniari, i l’infractor reconeix la seva 
responsabilitat, aquest podrà fer efectiu el pagament en el mateix moment, 
gaudint d’una reducció d’un 20% respecte de l’import total de la sanció”. 
 
 
SEGON. 
 
Sotmetre a informació i exposició pública aquest acord, mitjançant la publicació 
de l’anunci adient al BOPT, al DOGC i al setmanari l’Ebre durant el termini de 
30 dies a efectes d’examen i de que puguin adduir-se contra el mateix les 
al·legacions que s’estimen pertinents. 
 
TERCER. 
 
Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança Municipal de Policia i Bon 
Govern núm. 11 reguladora del procediment sancionador i dels treballs en 
benefici de la comunitat, resolent les al·legacions –si les hi ha- i publicar el text 
íntegre de la modificació al BOPT per a l’entrada en vigor de la mateixa, en 
compliment del que disposen els articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril i 196 a 229 Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, una vegada complerts els tràmits 
previstos als articles esmentats i a l’article 63.1 i 66 de la Llei 7/1985 com als 
articles 180 a 182 del Decret Legislatiu 2/2003 i 214 a 217 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
QUART.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i institucionals 
subàrea de gestió interna per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre, 31 
d’agost de 2017. Kilian Franch Arques”. 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu 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 i per tant resta expedit el tràmit 

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

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

 
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL 

PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE DELTEBRE 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 5 de setembre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al Ple de la corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat 
“Pacte d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a 
mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i 
l’escalfament de la Terra. 
 
L’Ajuntament de Deltebre es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en 
data 31 de març de 2015. 
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El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) 
en els seus territoris en més d’un 20% fins l’any 2020, tot incrementant en un 
20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament 
energètic procedeixi de fonts renovables. Així, els municipis adherits han 
d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i el seu Pla 
d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a 
endegar per fer realitat aquests valors de reducció. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Deltebre també vol avançar cap a l’adaptació de 
la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als 
efectes del canvi climàtic. Per aquest motiu, el PAES del municipi fa també 
esment als riscos i vulnerabilitats del municipi davant el canvi climàtic i a les 
accions d’adaptació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el Pla d’Acció Local per l’Energia Sostenible del municipi de 
Deltebre. 
 
2n.- Trametre el present acord a la Diputació de Tarragona per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de gestió interna 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, 31 
d’agost de 2017. 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 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 unanimitat 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 

10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE SOL.LICITAR L'ADMISSIÓ 
DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE A L'ASSOCIACIÓ DE DELTES DEL 
MEDITERRANI (DELTAMED) 
 
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 5 de setembre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals 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 dintre dels límits del municipi de Deltebre, que es troba situat al cor 
del Delta de l’Ebre, hi trobem espais d’interès natural, caracteritzats per la gran 
riquesa d’espècies vegetals i animals. 
 
Atès que es voluntat d’aquest ajuntament entrar a formar part de l’Associació 
de Deltes del Mediterrani (DELTAMED), als efectes de que pugui participar de 
forma permanent en l’anàlisi, la discussió i el tractament dels problemes 
específics d’índole natural, hídric, coster, ambiental, econòmic, productiu i 
social dels Deltes del Mediterrani amb especial atenció a la consecució en 
aquests d’un desenvolupament sostenible, així com poder estendre  la seva 
activitat al tractament de la problemàtica de les zones humides de l’àmbit 
mediterrani en aquelles qüestions en que existeixi similitud amb la pròpia dels 
Deltes. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Deltebre a formar part de 
l’Associació de Deltes del Mediterrani (DELTAMED) i per tant efectuar sol·licitar 
la corresponent admissió com a membre de ple dret a la Junta Directiva de 
l’esmentada associació. 
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2n.- Acceptar les normes contingudes en els Estatuts de DELTAMED, i 
comprometre’ns al compliment de les obligacions derivades dels mateixos, i 
dels acords vàlidament adoptats pels seus òrgans de govern. 
 
3r.- Trametre el present acord a DELTAMED per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees 
d’hisenda i de relacions institucionals per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre, 31 
d’agost de 2017. 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 d’abstenció a la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb deu 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), Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA) i cinc 
vots d’abstenció de José Emilio Bertomeu Rio (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),  i per tant resta expedit 
el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 
efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord 
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DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

JOVENTUT 
 

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE 
JOVENTUT (2017-2021) 
 
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 5 de setembre de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, Carlos Serra Ventura, Tinent d’Alcalde de Dinamització Social 
i Participació Ciutadana 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 el nou Pla Local de Joventut (2017-2021) en el qual es desenvolupen 
totes les actuacions que es preveuen des de la subàrea de joventut durant els 
propers cinc anys. 
 
Atès que els aspectes bàsics que es preveuen són els següents: idees força 
(estratègies), missió, objectius generals, estructura, desplegament, eixos i 
àmbits, programes, recursos, temporització i avaluació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el nou Pla Local de Joventut (2017-2021). 
 
2n.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea de joventut per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre, 31 
d’agost de 2017. 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. 
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Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

proposta  quedant aprovada  per unanimitat 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 

12È.- MOCIÓ PERQUÈ L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE S'ADHEREIXI AL 
PROGRAMA D'HOMOGENEÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES 
INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS 

 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde procedeix a 
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, grups municipals del PDeCAT, ERC-AM i 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: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya 
(ATC) forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la 
hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària 
del segle XXI, amb un model d’administració més propera i una relació de 
confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha 
dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre assumir directament la 
gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com 
ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats 
del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, 
es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana 
de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el gran gruix de 
la protecció social que sigui competència de la Generalitat de Catalunya en 
cada moment. 
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L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la 
hisenda catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran la 
seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de fer 
front una administració moderna. 
 
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està 
desenvolupant una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i simplificació 
dels processos de presentació i pagament dels tributs estatals i les cotitzacions 
socials que les administracions públiques de Catalunya han de satisfer a 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de 
la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i 
millorar l’eficiència de tots els agents implicats en base al component tecnològic 
i les economies d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració. 
 
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos 
i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que 
ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant Acord de Govern 
de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de juliol 
de 2017 
 
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència 
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per 
conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula 
jurídica establerta per la normativa vigent.  
 
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la 
tramitació de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que 
mentre no estigui creada correspon a la Direcció General de Protecció Social 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa 
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els 
conjunt de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de prestar 
servei, de cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt de les 
administracions tributàries catalanes. 
 
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns 
de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic 
de la Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots els ens locals i les 
entitats del seu sector públic que en vulguin formar part. 
 
Per tots aquests motius, PROPOSEM al ple de la Corporació, l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS 
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Primer.- Que l’Ajuntament de Deltebre subscrigui amb l’Agència Tributària de 
Catalunya el Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació 
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el 
sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència 
Estatal de l’Administració Tributària. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Deltebre subscrigui amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a 
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens 
públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
 
Tercer.- Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen 
d’aquest ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva: 
Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, les 
societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat 
jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a 
la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats 
municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de Municipis per 
la Independència) l’aprovació de la present moció. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 5 de setembre de 2017. Grup Municipal PDeCAT                                            
Grup Municipal d’ERC-AM. Grup Municipal CUP DELTEBRE-PA”. 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb deu 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), Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), quatre 
vots d’abstenció de 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 en contra de Tomàs Castells Fresquet (PPC),  i 
per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a 
terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord 
 

PART DE CONTROL 

 
13È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 878/2017 A LA NÚM. 1104/2017 
 

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. 878/2017 a la núm. 1104/2017 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. 

 
14È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
15È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde-president i diu que hi ha una proposta urgent 

presentada per la CUP DELTEBRE-PA, per tal de demanar l’absolució 

d’Andreu Curto Baiges. 

Informa que el primer que s’ha de fer és aprovar la urgència del ple, i per 

aquest motiu dona la paraula a la portaveu de la CUP per tal de que justifiqui la 

urgència. 

Intervé la portaveu del grup municipal de la CUP per tal de justificar la urgència 

de la proposta i finalment queda aprovada per unanimitat.  
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A).- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP DELTEBRE AL PLE MUNICIPAL DE 
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE A FI DE DEMANAR L'ABSOLUCIÓ 
D'ANDREU CURTO BAIGES 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la portaveu del grup 
municipal de la CUP DELTEBRE-PA procedeix a la lectura en la seva part 
bastant de la proposta següent: 
 
“El 29 de març del 2012, es va convocar una vaga general enmig de la greu 
crisi econòmica i social que estàvem vivint. Milers de persones van sortir al 
carrer per a defensar els drets socials i col.lectius que s’estaven retallant. 
 
En aquest context es van viure moments de repressió, on més de 100 persones 
van ser detingudes per participar en la vaga, cinc de les quals, van ingressar en 
presó preventiva sense cap tipus de proves. Una des les persones detingudes 
va ser Andreu Curto Baiges, veí de Tortosa, qui va estar 22 dies en presó 
preventiva. 
 
El proper dia 5 d’octubre, Andreu serà jutjat per participar en un piquet al barri 
de Sants. Un judici en el qual la Fiscalia demana 4 anys de presó, 9.000 € de 
pena multa i 1.200 € de responsabilitat civil. 
 
El cas d’Andreu és una mostra més en què es constata que els responsables 
de les crisis no han assumit cap responsabilitat, ni política ni penal. 
 
En un sistema on sota l’excusa d’una crisi econòmica, els qui més tenen 
esdevenen més rics, i els qui menys, són abocats a la misèria i a la indigència, 
en un sistema que protegeix els corruptes i en el qual per participar en un 
piquet de defensar els drets de totes pot suposar que una persona sigui 
condemnada a 4 anys de presó, cal donar una resposta exemplar de solidaritat 
i rebutjar frontalment aquest sistema. 
 
Per tot l’exposat, 
 
ACORDEM: 
 
1.- Denunciar la farsa de la crisi que ha servit per a augmentar les diferències 
socials, i ha suposat un retrocés evidents amb efectes nefastos per a la vida de 
les classes populars. 
 
2.- Denunciar la persecució i repressió política que hi va haver, i continua 
havent, cap a les persones que s’organitzen per fer front a les injustícies, lluiten 
per un món més just, i en defensa dels Drets de tothom. 
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3.- Mostrar la més absoluta solidaritat amb l’Andreu Curto Baiges, així com amb 
la resta de vaguistes que fruit de la lluita social varen ser represaliades. 
 
4.- Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Ministeri Fiscal, i a 
l’organització antirepressiva Alerta Solidària. 
 
Deltebre, 12 de setembre de 2017. 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. 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 d’abstenció a la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria simple amb sis vots a favor 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), Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), vuit 
vots d’abstenció de 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) i Robert Bertomeu Callau 
(PDeCAT)  i un vot en contra de Tomàs Castells Fresquet (PPC),  i per tant 
resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i 
per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.  
 
16È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 
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Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago Callau, portaveu de la CUP i  fa les següents preguntes i dos 
precs: 
 
En primer lloc, pel tema dels horts socials que després de la seva aprovació al 
Ple del 13 d’octubre de 2015 i no se sap res més de tema, tot i que fa més d’un 
any. 
 
Una altra pregunta és en relació a la denúncia sobre les males condicions de 
vida d’unes ovelles que es troben al municipi, i vol saber com està el tema, de 
quines actuacions s’han portat a terme per part de l’ajuntament i si s’aplicarà 
l’ordenança de protecció d’animals, sobre el propietari. 
 
També pregunta sobre l’ús que es farà del local que ha quedat ara de l’antiga 
escola de música. 
 
Fa el prec de que es convoqui una junta de portaveus per a que se’ls expliqui 
els resultats de l’auditoria. 
 
I per últim fa el prec de que l’ajuntament de Deltebre no tiri enrere amb el 
Referèndum, i mentre sigui així, la CUP estarà al seu costat, desobeint a qui 
calgui i on calgui. 
 
Intervé ara el Sr. Alcalde dient que les dos primeres preguntes les contestarà el 
Primer Tinent d’Alcalde Sr. Kilian Franch, a qui passa la paraula. 
 
El Sr. Franch indica que el projecte dels horts socials li sembla molt bé, però 
està encallat perquè des de serveis jurídics es veu molt complex poder 
gestionar unes finques privades a través de l’ajuntament per a explotar-les 
tercers. S’està en aquest “bucle” però també és cert que els serveis jurídics han 
tingut altres prioritats.  
Demana que si la CUP té algun exemple de que s’hagi fet i que jurídicament es 
pugui fer, els agrairia que els ho pogués fer arribar, com a exemple, d’altres 
ajuntaments que ho hagin fet. 
 
Contesta també al tema del maltractament d’ovelles i diu que és una explotació 
ramadera que al febrer l’ajuntament ja va obrir un expedient, per una queixa de 
la protectora local Progat. Tant ell mateix com el Sr. Castro ja van fer gestions 
per tal de que els agents rurals fessin les inspeccions, ja que són ells qui tenen 
la competència. També en mossos d’esquadra, en Seprona, i d’aquí es va 
derivar al departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya. El propietari 
va tenir una sèrie d’alertes i va continuar en l’explotació. Fa dos setmanes, la 
protectora Progat va tornar a presentar queixes sobre l’estat dels animals i 
sobretot que estaven convivint amb cadàvers d’altres animals, per tant hi 
havien unes males condicions de salubritat. 
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També a través de converses amb la Sra. Gascón, Directora General d’Anima 
Naturalis d’Espanya, va fer un video de l’estat dels animals que ha anat per les 
xarxes socials.  
Ell com a regidor també es va alertar, es va posar en contacte amb els agents 
rurals i amb el departament d’agricultura, els qual van enviar veterinaris, però 
no van poder-hi accedir en un primer moment. Llavors ell mateix es va posar en 
contacte amb els propietaris i els veterinaris van poder analitzar els cadàvers i 
havien mort per intoxicació de productes fitosanitaris, i  tenien menjar i aigua, i 
ara estan en bones condicions, l’únic que presentava males condicions era un 
gos. Aquest propietari té problemes amb els veïns, tenint com té l’explotació 
ramadera en regla, i ha tingut 13 furts d’ovelles i el fallo del propietari va ser no 
tenir els contenidors adequats per dipositar els cadàvers, ja que té una 
assegurança amb la gestora de recollida i no van vindre a hora, és per això que 
surten les fotos de les ovelles “desquartitzades”, per anàlisi dels veterinaris. 
No obstant, s’ha aconsellat al propietari que porti l’explotació millor. La 
Generalitat de Catalunya igual que l’Ajuntament estan al darrere, ja que no es 
vol que Deltebre surti per maltractament d’animals. 
El propietari de moment té una sanció oberta que la pot recórrer i l’explotació 
està oberta igualment. 
 
La Sra. Lluïsa Ventura contesta als espais que ha deixat lliure l’escola de 
música. Per part d’ADAS i en reiterades ocasions s’ha demanat una part de la 
sala de dalt per a poder fer reunions i cursos, però amb la condició que  
l’ajuntament ho pogués utilitzar quan fora necessari. I pel que fa a l’altra part, 
se van iniciar les obres d’adequació per tal de posar-se el centre de 
desenvolupament infantil d’atenció precoç, ja que en aquests moments aquest 
centre està prestant els seus serveis a un local de lloguer que a l’ajuntament li 
costa més de 1.600 € al mes i l’ajuntament de Deltebre disposem de diversos 
locals municipals, i va tenir una reunió amb l’equip del centre i se’ls va 
ensenyar diversos locals i aquest els va agradar molt, i s’està adaptant el local 
a les normatives. 
 
Pel que fa a l’altre prec contesta el Sr. Alcalde dient que respecte a l’auditoria, 
té tota la raó la Sra. Santiago, de que s’hauria d’haver fet abans una junta de 
portaveus, però era per esperar a tindre més informació al respecte, i així s’ha 
anat demorant. No obstant això i abans del proper ple ja els convocarem. Hi ha 
dos expedients que són complicats, el de la llum i el del aigua, que manquen 
tots els informes concrets, que li agradaria tenir-los per no deixar en dubte la 
proposta que com a govern els vol fer, i ja es decidirà quan se tingui tot, perquè 
cada vegada que demanes una opinió te surten més dubtes. 
 
En respecte al tema del Referèndum, cadascú està en política pel que està i ell   
vol aportar el màxim per un Deltebre de futur i també va entrar en política per 
una convicció independentista clara, per tant ara és el moment que toca. No 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

25 
 

farà res que el govern de la Generalitat no li demani, però tampoc en farà 
menys del que li demani. 
 
Demana la paraula el Sr. Tomàs Castells del PPC, i aquest diu que vol desitjar 
al Sr. Alcalde tingui sort en aquests dies vinents en les decisions que prengui 
en respecte al Referèndum, perquè té comunicats de la Generalitat però també 
en té de l’Estat i que no s’equivoqui i arrastri també als seus companys. Que 
els pensaments polítics de cadascú són molt lliures, però ha de pensar en que 
és l’alcalde de Deltebre, però avui els plantejaments van en contra de la llei. 
Quan l’ordre i la llei siguin uns altres, desenvolupi i porti a cap el que vol fer i 
que Deltebre formi part de Catalunya independent d’Espanya, però ara per ara 
la normativa, la llei no ho comporta això. 
Ja va veure que al Parlament, els informes del secretari i dels assessors de la 
Generalitat que no se’ls va fer cas. 
Per tant s’està infringint la llei i és l’alcalde de Deltebre, i han hagut coses que 
s’ha equivocat, i no s’equivoqui més i que tingui sort. 
 
Contesta el Sr. Alcalde, que després d’aquesta apologia de temor, i escoltant 
com sempre els consells del Sr. Tomàs, per començar li diu que no arrastri 
companys, i ell no arrastra a ningú, de riscos només els assumeix l’alcalde, ni 
cap funcionari ni ningú més, és Lluís Soler. No cal que generalitzi la temor que 
no és així. 
Pel que fa al marc legal, quan s’estudia dret a l’assignatura de “las fuentes del 
derecho”, s’explica com se legitima allò que ha de permetre definir un marc 
legal. El marc legal del Sr. Castells és l’estatus quo actual, però amb la 
legitimació popular es pot avalar un altre marc legal que no va amb l’ordre que 
hi ha ara. Per tant, el que s’ha de buscar ara és l’encaix per a què la legitimació 
popular sigui d’ordre legal. 
Les decisions que hagi de prendre cada dia les farà salvaguardant els 
funcionaris de la casa. 
Entén i respecta al Sr. Castells, però que ell també l’entengui i el respecti i que 
no s’assusti de les decisions que pugui prendre. 
 
El Sr. Castells contesta que ell no s’assusta de res, perquè no ha fet res per 
tenir temor i sobretot xafa on ha de xafar i no fa un pas més del que li toca. 
Que l’alcalde actuï com cregui convenient, i sí que s’ha de preocupar perquè és 
ciutadà de Deltebre i és regidor d’aquest ajuntament i representa a una sèrie de 
gent que té una altra manera de pensar i entén que fent aquestes reflexions 
defensa el seu poble i al final de la correguda en totes té la raó. 
 
El Sr. Alcalde diu que entén que el Sr. Castells representi a la gent no 
independentista que possiblement a Lluís Soler no l’hagués votat mai, per tant 
representa i respecta el que hi ha i li agraeix els consells que li ha donat, però 
també l’ha d’entendre a ell. 
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Finalment anuncia que el proper ple serà el dia 17 d’octubre a les 21,30 hores. 
  
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 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


