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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 8/2017 
DATA:  11 DE JULIOL DE 2017 
HORA INICI: 22 H DEL DIA 11 DE JULIOL DE 2017 
HORA FINALITZACIO: 23:54 H. DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2017 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
 ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Salvador 
Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Francisco Castro 
Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. José 
Emilio Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. 
Carla Aliau Ribes, Sr. Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, 
Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago 
Callau. 
 
Excusats: Ningú. 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTIVA 

1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES: 
 

- ORDINÀRIA NÚM. 6/2017, DE 6 DE JUNY. 
- EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 7/2017, DE 15 DE JUNY. 
  

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a les 
actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat. 
 
AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA 
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2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ 
L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, D'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS 
DE LES VORERES I DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, 
D'ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LES VIES PÚBLIQUES.  
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 4 de juliol de 2017, el Secretari acctal., procedeix 
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 
subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la corporació eleva la següent PROPOSTA: 

 

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES.  
 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA 
TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I 
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A ESTACIONAMENT EXCLUSIU, 
PARADA DE VEHICLES I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 
DE QUALSEVOL MENA. 
 
- Es modifica la Tarifa primera de l’article 9 (Quota tributària), amb la següent 

redacció: 
 
Article 9. Quota tributària. 

 
Tarifa primera 
 
Reserva d'espais o prohibició d'estacionament 

 EUROS 

1.- Entrades de vehicles a través de la vorera amb o sense reserva d’espais 

per a aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament 

- Quan es tracti d’una entrada a un únic habitatge 7,92 €/ml/trimestre 

- Quan es tracti d’una entrada en un complex d’un 

habitatge on hi estacionin diversos vehicles (en aquests 

casos, no s’autoritzarà cap reserva d’estacionament 

exclusiu) 

7,92 €/ml/trimestre 

més increment de 

5,00 

€/vehicle/trimestre 

2.- Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, 

entitats o particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament 

- Per cada metre lineal de reserva 23,75 €/trim. 

3.- Reserva temporal d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i 

descàrrega de mercaderies 
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- Per cada reserva temporal d’espai per a càrrega i 

descàrrega 

3,17 €/m/hora/any 

4.- Per cada contragual 15,00 

€/m/trimestre 

5.- Subministrament de plaques identificatives (lot de 2) 40,00 € 

6.- Expedició autorització reserva d’estacionament 

exclusiu en entrades de vehicles 

6,00 € 

 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A 
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. 
 
- Es modifica l’epígraf primer de l’article 6 (Quota tributària), amb la següent 

redacció: 
 

Epígraf I: supòsits d'estacionament de vehicles de 

durada limitada 

EUROS 

Fraccions 0,10 

Estacionament d’un vehicle per 30 minuts  0,00 

Estacionament d’un vehicle per 60 minuts 0,40 

Estacionament d’un vehicle per 90 minuts 0,75 

Estacionament d’un vehicle per 120 minuts 1,10 

Anul·lació de sanció per manca de tiquet de pagament 3,00 

Per estacionament en zona taronja (només vehicles 

autoritzats) 

0,-- 

Expedició autorització estacionament en zona taronja  6,-- 

€/vehicle/any 

 
- Es modifica l’article 10 (Gestió de la concessió), amb la següent redacció: 
  
Article 10è. Gestió del servei 
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament en horari limitat 

corresponen a l’Ajuntament, a qui correspon també la gestió i recaptació en 
període voluntari de la taxa, excepte quan aquesta gestió i recaptació estigui 
delegada a favor d’un Organisme de gestió i recaptació de tributs. 
 

2. Tindran dret a gaudir de l’autorització per a estacionar a la zona taronja aquells 
veïns la residència habitual dels quals es trobi dins de l’àmbit de la zona blava 
o de la mateixa zona taronja.  

 
3. Per tal de poder fer ús d’aquest dret, hom haurà de sol·licitar i obtenir la 
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corresponent autorització anual d’estacionament. 
 

4. L’Ajuntament regularà el nombre màxim d’autoritzacions d’estacionament, per 
a la qual cosa es tindrà en compte el nombre de llocs destinats al mateix i el 
nombre de sol·licituds presentades. 

 
5. Les sol·licituds d’autorització s’hauran de presentar a l’Espai d’Atenció 

Ciutadana, mitjançant el model normalitzat que facilitarà l’Ajuntament, i al qual 
s’haurà d’adjuntar la següent documentació: 

 

- Fotocopia del DNI del sol·licitant. 
- Volant d’empadronament de tots els membres de la família. 
- Justificant de la titularitat de l’habitatge. 
- Fotocopia del permís de circulació dels vehicles que es pretenguin 

estacionar. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals núm. 19, 
reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserves de la via pública per a estacionament exclusiu, parada de vehicles i 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i núm. 28 
d'estacionament de vehicles a les vies públiques, d’acord amb la relació que es 
detalla a la proposta. 
 
SEGON. 
Exposar al públic aquest acord per tal de que contra el mateix, en un termini de 
TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que 
s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre tràmit. En el cas que es 
presentin seran resoltes pel ple municipal. 
 

TERCER. 
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 29 de juny de 2017. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano. 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

el posicionament del seu grup serà en contra 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 NO quedant aprovada per majoria absoluta amb vuit vots a favor de 

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

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

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

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT) i nou vots en contra 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), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles 

Aliau Bonet (ERC-AM), Tomàs Castells Fresquet (PPC) i de Dayana Santiago 

Callau (CUP DELTEBRE-PA),  i per tant resta expedit el tràmit adient sent 

facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per 

a l’execució d’aquest acord. 

PERSONAL 
 
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA SOL.LICITUD DE LA 
TREBALLADORA SRA. OCTÀVIA RAQUEL PRATS PAGÀ DEMANANT LA 
COMPATIBILITAT PER EXERCIR UNA ACTIVITAT PRIVADA FORA DEL 
SEU HORARI LABORAL. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 4 de juliol de 2017, el Secretari acctal., procedeix 
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
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“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vista la sol·licitud presentada per la treballadora Sra. Octàvia Raquel Prats 
Pagà demanant la comptabilitat per exercir una activitat (concretament 
advocada) fora del seu horari laboral que en cap cas afecta a la seva jornada 
laboral, per quant la seva col·legiació es realitza sense inscripció al Torn d’ofici 
d’assistència al detingut, per tant no implica guàrdies ni reducció de jornada, 
atès que el torn civil al qual es pretén inscriure es realitza per mig de designa 
d’ofici. 
 
Atès que només es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que no requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball 
de qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
 
Acordar la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada (concretament 
advocada) a la treballadora Sra. Octàvia Raquel Prats Pagà per quant aquesta 
activitat es realitza fora del seu horari laboral. 
 
SEGON. 
 
Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord a la 
interessada.    
     
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 29 de juny de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA SO.LICITUD DEL 

FUNCIONARI SR. MARIO FIGUERES CASANOVA DEMANANT LA 

COMPATIBILITAT PER EXERCIR UNA ACTIVITAT PRIVADA FORA DEL 

SEU HORARI LABORAL. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 

Interns i Institucionals de data 4 de juliol de 2017, el Secretari acctal., procedeix 

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

 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vista la sol·licitud presentada pel funcionari Sr. Mario Figueres Casanova 
demanant la comptabilitat per exercir una activitat privada fora del seu horari 
laboral i per tant la realització d’aquesta activitat en cap cas afectaria a la seva 
jornada laboral.  
 
Atès que només es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que no requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball 
de qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
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Acordar la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada al funcionari Sr. 
Mario Figueres Casanova per quant aquesta activitat es realitza fora del seu 
horari laboral. 
 
SEGON. 
 
Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord a 
l’interessat.      
     
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 29 de juny de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu 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. 

GESTIÓ INTERNA 

 
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  DE FINALITZACIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 3A FASE PER 
PROCEDIMENT OBERT, OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS 
AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ I D’APROVACIÓ 
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DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR LA 
LICITACIÓ. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 

Interns i Institucionals de data 4 de juliol de 2017, el Secretari acctal., procedeix 

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

“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 

  
1.- Mitjançant Providència de l’Alcalde de data  26 de juny es acordar iniciar 
l’expedient administratiu per a la contractació de les obres incloses en el 
projecte “Projecte fase III de les obres d’urbanització de Riumar zona V de 
Deltebre” aprovat inicialment per acord de ple municipal de data 11 d’abril de 
2017, per un import de 3.671.523,23€, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 3.034.316,72€ pressupost net, i 637.206,51€ en concepte 
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini 
d’execució de 10 mesos. 
 
2.- Per part del Secretari, d’acord amb l’ordre de la providència de data 26 de 
juny de 2017, s’ha emès informe de legalitat  
 
3.-  Per part de la interventora, d’acord amb l’ordre de la providència de data 26 
de juny de 2017, s’ha fiscalitzat l’expedient i ha emès informe d’acord amb el 
qual existeix la suficient i adequada consignació pressupostària. 
 
S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques que han de regir el contracte es troba al 
propi projecte.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 
febrer de 2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació 
directa. 

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  
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d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques 
(RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la LCSP 

e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 

f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és el Ple de la corporació. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses incloses en 
el projecte “Projecte fase III de les obres d’urbanització de Riumar zona V 
de Deltebre”, aprovat inicialment per acord de ple municipal de data 11 d’abril 
de 2017,per un import de 3.671.523,23€, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 3.034.316,72€ pressupost net, i 637.206,51€ en concepte 
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini 
d’execució de 10 mesos. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que ha de regir la 
contractació de les obres.   

 
Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari 
Oficial de Generalitat de Catalunya i en el Perfil de contractant l’anunci de 
licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini per presentar 
proposicions en 26 dies naturals a comptar des del dia següent de publicació 
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- Designar de manera específica com a membres de la Mesa de 
contractació del contracte aquells que consten el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i procedir a la publicació en el Perfil de contractant. 

 
Cinquè. Autoritzar la despesa per import de 3.671.523,23€, IVA inclòs, amb 
el desglossament següent: 3.034.316,72€ pressupost net, i 637.206,51€ en 
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un 
termini d’execució de 10 mesos amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
15320.60900.03 d’acord amb les anualitats previstes i comprometre els crèdits 
necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial 
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Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 

Exercici Percentatge Import IVA inclòs 

Exercici 2017 8,16% 299.553,60 

Exercici 2018 45,92% 1.685.985,00 

Exercici 2019 45,92% 1.685.984,63 

Total 100% 3.671.523,23 

 
Sisè.- Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació. 
 
Setè.- Contra el present acord es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició davant el Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en el termini d’un mes, o 
un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de 
Tarragona en el termini de dos mesos des del dia següent al de la seva 
notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 
octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Vuitè.- Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea d’imatge de poble per al seu coneixement.      
     
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 4 de juliol de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb catorze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 
Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-
SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) 
i Tomàs Castells Fresquet (PPC) i tres vots d’abstenció de Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (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 
 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D'AL·LEGACIONS I 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES DE POLICIA I BON 
GOVERN DE L'AJUNTAMENT 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 4 de juliol de 2017, el Secretari acctal., procedeix 

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

“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, 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 9 de maig de 2017, va 
aprovar inicialment l’aprovació de les Ordenances de Policia i Bon Govern 
d’aquest Ajuntament. 

 
2. D’acord amb el que estableix l’article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim 
Local de Catalunya, aquest acord fou exposat al públic mitjançant la inserció 
d’edictes al BOP núm. 96, de 19 de maig de 2017, al setmanari l’Ebre de 
data 12 de maig de 2017 i al taulell electrònic, per tal de que, en un termini 
de trenta dies hàbils es poguessin presentar les al·legacions que 
s’estimessin pertinents. 

 
3. Durant el període d’informació pública, s’han presentat un total de 53 

al·legacions, les quals es detallen a continuació: 
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a. En data 12 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 3428, la 
Sra. Marina Gil Bo, en la seva condició de Presidenta de l’Associació 
Protectora DeltaRescat, va presentar 3 al·legacions i 2 peticions 
d’aclariment d’informació sobre l’Ordenança número 4 reguladora de la 
protecció, la tinença i la venda d’animals. 
 

b. En data 19 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 3602, la 
Sra. Dayana Santiago Callau, presentà, en la seva condició de regidora i 
de portaveu del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular de 
Deltebre, un total de 48 al·legacions sobre les següents ordenances: 

- Ordenança número 1 reguladora del de bon veïnatge. Drets i deures. 
- Ordenança número 2 reguladora del civisme i de policia a la via 

pública. 

- Ordenança número 3 reguladora de la circulació i mobilitat. 
- Ordenança número 4 reguladora de la protecció, la tinença i la venda 

d’animals. 

- Ordenança número 5 reguladora de la gestió de residus municipals.  
- Ordenança número 8 reguladora de la prevenció i controls mosquits, 

especialment del mosquit tigre. 

- Ordenança número 10 reguladora de l'ús, seguretat i conservació de 
les platges i del litoral municipals. 

- Ordenança número 11 reguladora del procediment sancionador i dels 
treballs en benefici de la comunitat en substitució de multes 
pecuniàries. 
 

c. En data 21 de juny de 2017, amb registre d’entrada número 3653, la 
Sra. Arantxa Pujol Balsalobre presentà un total de dos al·legacions 
sobre l’Ordenança número 2 reguladora del civisme i de policia a la via 
pública 
 

4. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les al·legacions 
presentades, les quals han de ser estimades en tot o en part, o 
desestimades de forma motivada, en l’acord definitiu d’aprovació de les 
Ordenances de Policia i Bon Govern.  

 

Per això, i a la vista dels informes que hi consten a l’expedient, corresponents a 
cadascuna de les al·legacions presentades, PROPOSO al Ple l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 

PRIMER. 
Estimar íntegrament les següents al·legacions d’acord amb l’informe jurídic: 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

14 
 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 24 de l’Ordenança 
núm. 2. 

- Al·legacions (dos) presentades per la Sra. Pujol contra l’article 31 de 
l’Ordenança núm. 2. 

- Al·legacions (dos) presentades per la Sra. Gil contra els articles 10, 13 i 23 
de l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Gil contra l’article 13.h) i f) de l’Ordenança 
núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Gil contra l’article 18 de l’Ordenança núm. 
4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 8 de l’Ordenança 
núm. 5. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago referent a la inclusió d’un 
preàmbul a l’Ordenança núm. 10.  

 

SEGON. 
Estimar parcialment les següents al·legacions d’acord amb l’informe jurídic: 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 31.2.h) de 
l’Ordenança núm. 2. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 64.1 de 
l’Ordenança núm. 2. 

 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 24 de l’Ordenança 
núm. 3. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 18 de l’Ordenança 
núm. 3. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra el preàmbul de 
l’Ordenança núm. 11. 

 

TERCER. 
Desestimar íntegrament les següents al·legacions, pels motius que es 
contenen en l’Informe jurídic que s’annexa a aquest acord: 
 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 20.h) de 
l’Ordenança núm. 1. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 8.3) de l’Ordenança 
núm. 2. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 33 de l’Ordenança 
núm. 2. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 62 de l’Ordenança 
núm. 2. 
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- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 64 de l’Ordenança 
núm. 3. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 65 de l’Ordenança 
núm. 3. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 66 de l’Ordenança 
núm. 3. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra el títol l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 6.9 de l’Ordenança 
núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 13.h) i m) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 16.4 de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 21.3 de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legacions (dos) presentades per la Sra. Santiago contra l’article 24.1.3.3) i 
24.2.3) de l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 26.1.2) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 26.3 de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 27.2.2) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 29.1) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 32.1 ) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra els article 38.2) i 7) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra la tipificació de les 
infraccions recollides a l’article 51 de l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 53.4) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra l’article 54.3.12) de 
l’Ordenança núm. 4. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra la totalitat de l’Ordenança 
núm. 8. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra els articles 3.a), 10, 11.2), 
16.3) 26.1), 28) i 39.6.m) i n) de l’Ordenança núm. 10. 
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- Al·legació presentada per la Sra. Gil, sol·licitant informació al respecte de les 
platges, espais i horari en el qual es prohibeix la circulació o estada 
d’animals domèstics en aquestes zones. 

- Al·legació presentada per la Sra. Santiago contra els articles 3, 24, 30.6, 
32.2, 40, 42, 51 i 56.2 de l’Ordenança núm. 11. 

 

QUART. 
Aprovar definitivament les Ordenances de Policia i Bon Govern, amb la 
publicació al BOPT de la totalitat de les mateixes amb  les modificacions 
resultants de les al·legacions acceptades per a la seva entrada en vigor. 
 
CINQUÈ. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades. 
 
SISÈ. 
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
gestió interna, per a la seva constància. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà allò que estimi procedent.   
 
Deltebre, 3 de juliol de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 

Finalitzada la lectura, el Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu del grup 

municipal del PDeCAT que fa una explicació de la proposta amb la lectura 

íntegra de l’informe jurídic de resposta a les al·legacions presentades (una per 

una) durant el termini d’exposició pública. 

Finalitzada l’explicació del portaveu, el Sr. Alcalde diu que atès que la sessió ha 

arribat a les 0 hores i no ha finalitzat el mateix, de conformitat amb l’article 8.1 

del vigent ROM, el ple continuarà demà dimecres a les 22 hores. 

La sessió de ple continua el dimecres dia 12 de juliol a les 22 hores estant 

presents l’alcalde-president i els següents regidors/es: 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. Tomàs Castells Fresquet i Sra. 

Dayana Santiago Callau. 

S’excusà al regidor Sr. Carles Aliau Bonet. 
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Tot seguit 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 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 (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 
Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-
SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) 
i Tomàs Castells Fresquet (PPC), un vot d’abstenció de Gervasi Aspa 
Casanova (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. 
 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2018. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 

Interns i Institucionals de data 4 de juliol de 2017, el Secretari acctal., procedeix 

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

“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
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L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de 
Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 
de juliol, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.-  Aprovar com a Festes Locals per a l’any 2018 els dies 18 de maig i 16 
d’agost. 
 
2n.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  29 de juny de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu 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. 

 
DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ENSENYAMENT 
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8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT 
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 15 DE JUNY DE 2017, EN 
RELACIÓ A LA FORMALITZACIÓ D’UNA ADDENDA AL CONVENI INICIAL 
DE DATA 5 DE MARÇ DE 2010, ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I 
EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER A LA REMODELACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL 
“L’HORTET”. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 4 de juliol de 2017, el 

Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 

següent: 

“El qui subscriu, Carlos Serra Ventura, com a Tinent d’Alcalde de Dinamització 
Social i Participació Ciutadana, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist que en data 15 de juny de 2017 la Junta de Govern Local en sessió 
extraordinària va adoptar els següents acords: 
 
“Primer.- Aprovar l’addenda al conveni inicial de data 5 de març de 2010 entre 
l’Ajuntament de Deltebre i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a la remodelació de l’escola bressol “l’Hortet”, segons es detalla 
en el pacte 1 del conveni, amb efectes des del 1 de juny de 2017. 
 
Segon.- Que s’inscrigui en el Registre de centres docents el que disposa 
l’addenda. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentada addenda al 
conveni inicial. 
 
Quart.- Trametre còpia del present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva constància i efectes adients.  
 
Cinquè.- Traslladar el contingut present acord a l’Àrea de Dinamització Social i 
Participació Ciutadana subàrea ensenyament per al seu coneixement”. 
 
Atès que s’ha de ratificar l’esmentat acord pel ple municipal. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
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PRIMER.- Ratificar en la seva totalitat l’acord de la Junta de Govern Local de 
data 15 de juny d’enguany, d’aprovació d’una addenda al Conveni inicial de 
data 5 de març de 2010, entre l’Ajuntament de Deltebre i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la remodelació de l’escola 
bressol “l’Hortet”. 
 
SEGON.- Trametre el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per als efectes que correspongui. 
 
TECER.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamitzador Social i 
Participació Ciutadana subàrea d’ensenyament per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 29 de juny de 2017. Sgt. arlos Serra Ventura” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. 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 DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 23 DE JUNY DE 2017, EN RELACIÓ 
A LA FORMALITZACIÓ D’UN CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA CREACIÓ DE 
L’ESCOLA DE MÚSICA DE TITULARITAT MUNICIPAL. 
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 4 de juliol de 2017, el 

Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 

següent: 

“El qui subscriu, Carlos Serra Ventura, com a Tinent d’Alcalde de Dinamització 
Social i Participació Ciutadana, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist que en data 23 de juny de 2017 la Junta de Govern Local en sessió 
extraordinària va adoptar els següents acords: 
 
“1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Deltebre i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la creació 
de l’escola de música de titularitat municipal que consta de TRETZE (13) 
clàusules. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
3r.- Trametre còpia del present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i a la representació de l’entitat musical de l’Espiga 
d’Or, per a la seva constància i efectes adients.  
 
4t.- Traslladar el contingut present acord a l’Àrea de Dinamització Social i 
Participació Ciutadana subàrea d’ensenyament per al seu coneixement”. 
 
Atès que s’ha de ratificar l’esmentat acord pel ple municipal. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Ratificar en la seva totalitat l’acord de la Junta de Govern Local de data 23 
de juny d’enguany, de formalització del Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Deltebre i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, per a la creació de l’escola de música de titularitat municipal. 
 
SEGON.- Trametre el present acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per als efectes que correspongui. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a l’Espiga d’Or per al seu coneixement. 
 
QUART.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamitzador Social i 
Participació Ciutadana subàrea d’ensenyament per al seu coneixement. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 29 de juny de 2017. Sgt. Carlos Serra Ventura.” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. 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. 

FESTES 
 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD 
ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 6 DE JUNY DE 2017, PEL QUE 
FA A L’APROVACIÓ DELS CORREBOUS DE LA FESTA MAJOR 
ORGANITZADA PEL CD LA CAVA 2017. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa de 

Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 4 de juliol 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: 
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Atès que el Ple municipal en sessió ordinària de data 6 de juny de 2017 va 
aprovar, entre altres, els correbous de la Festa Major 2017 organitzada pel CD 
LA CAVA en el qual consta la celebració d’un bou capllaçat per la nit el dijous 
dia 17 d’agost i en horari de 23 a 24 hores.  
 
Vista la instància presentada per la representació de  les activitats dels bous 
del CD LA CAVA en data 4 de juliol d’enguany, amb el registre d’entrada 
número 3924, en el que demana la modificació del bou capllaçat per un bou 
embolat el mateix dia i a la mateixa hora, al Ple de la corporació demano que 
s’adoptin els següents 
 
Vista la instància presentada per la representació de  les activitats dels bous 
del CD LA CAVA en data 11 de juliol d’enguany, amb el registre d’entrada 
número 4099, en el que demana la celebració d’un bou capllaçat el dia 18 
d’agost de 2017 i en horari de 23 a 24 hores. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la corporació demano que s’adoptin 
els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar l’acord del Ple municipal de data 6 de juny de 2017, pel 
que fa a l’aprovació dels correbous de la Festa Major 2017 organitzada pel CD 
LACAVA, per la realització d’un bou embolat enlloc d’un bou capllaçat el dia 17 
d’agost de 2017 i en horari de 23 a 24 hores i per la realització d’un bou 
capllaçat el dia 18 d’agost de 2017 i en horari de 23 a 24 hores. 
 
SEGON.- Tramitar l’expedient per a la seva autorització de correbous a la 
Delegació Territorial de Govern de les Terres de l’Ebre, d’acord amb el previst a 
l’article 6.1.b) de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde-president Sr. Lluís Soler Panisello, per al 
desplegament i execució eficaç del que s’acordi. 
 
QUART.- Notificar el present acord a la representació del CD LA CAVA per al 
seu coneixement i efectes oportuns. 
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana 
subàrea de festes per als efectes que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 11 de juliol de 2017. Sgt. Carlos Serra Ventura” 
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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 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 quinze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 
Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-
SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP),  
Tomàs Castells Fresquet (PPC), Gervasi Aspa Casanova (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 
  

11è.- MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
DEMANANT QUE EL FUTUR APARCAMENT DE L'HOSPITAL VERGE DE 
LA CINTA (O LA FUTURA AMPLIACIÓ) SUPOSI UN AUGMENT DE PLACES 
D'APARCAMENT PÚBLIQUES I GRATUÏTES 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 

en la seva part bastant de la moció següent: 

“L’Hospital Verge de la Cinta és un hospital de nivell B i és el centre de 
referència de la regió sanitària Terres de l’Ebre, formada per 59 municipis i 
aproximadament 191.971 persones. Es tracta d’un hospital amb una gran 
quantitat de persones treballadores i usuàries que és difícil quantificar. 

A l’Hospital hi ha aproximadament 170 llits a les plantes, 12 de neonats, 14 
boxes d'urgències i 8 llits a l'àrea de 24 hores. Cal afegir les consultes externes 
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(metges/es que atenen visites) i que s’apropen al centenar. 

El nombre de visitants és difícil d’establir. A banda de les persones que 
treballen, cal comptar els visitants dels i les pacients ingressades, més les 
pacients que van a les consultes (i que a sovint han d’esperar durant massa 
temps), les persones que van a urgències (i que sovint han d’estar hores), les 
que van a cirurgia major ambulatòria (CMA), persones que són donants de 
sang i les que van a RX. A més a més, a l’hospital també es fan tractaments 
(oncològics, transfusions, esclerosi múltiple...) que a vegades poden coincidir 
amb les visites a consultes externes, però no sempre. 

Aproximadament a l’Hospital treballen 800 persones repartides en torns de 
matí, tarda i nit. Situant-se el màxim nombre al matí, al voltant de 500 persones 
treballadores. 

El nombre de pacients i especialment de visitants, és difícil establir-lo. Però fent 
un càlcul aproximat perquè no existeixen dades públiques, el nombre de 
pacients es pot situar al voltant de les 300 persones. I amb les visites a 
persones malaltes, sent prudents es pot afirmar que el nombre diari de 
persones que van a l’hospital, en un dia laboral, està prop de 1500. Situant-se 
la majoria en la franja del matí. 

El nombre de places d’aparcament és del tot insuficient i a més a més es 
troben en un estat lamentable. No és una valoració subjectiva, qualsevol 
persona que haja acudit a l’hospital estarà d’acord. 

Al nombre de places és més fàcil aproximar-se amb exactitud. L’aparcament 
vigilat, amb barrera, té 120 places (en principi només per a persones 
treballadores i amb passi de targeta (recordem, al matí poden arribar a 500 les 
persones que treballen). I una estimació generosa de la CUP-Ae situa en 500 
places les disponibles lliurement (entre fosos, entorn de l’hospital...). 

El nombre insuficient de places provoca que s’aparque en qualsevol lloc amb 
espai, estigui o no permès. 

Des de la CUP a les Terres de l’Ebre entenem que la salut és un dret universal i 
que ha de ser un servei de qualitat, perquè afecta a totes les persones. I la 
qualitat del servei també hauria de fer referència a tenir aparcaments dignes 
d’un servei públic de qualitat. 

Constatada la necessitat d’adequar els aparcaments a les necessitats de la 
població i a la qualitat d’un servei públic bàsic, cal preguntar-se com han de ser 
estos aparcaments. Han de ser gratuïts per totes les persones (treballadores i 
pacients) o han de ser de pagament? 

Des de la CUP considerem, i esperem que la resta de formacions polítiques 
també, que els aparcaments d’un servei públic bàsic com és la salut, han de 
ser gratuïts. No considerem adequada la fórmula de concessió de l’explotació 
d’un aparcament a una empresa privada a canvi de la construcció. Perquè amb 
la salut no es pot, o no s’hauria de fer negoci. 
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El fet de cobrar per aparcar quan has de treballar, i especialment quan estàs 
malalt/a o quan has de visitar una persona malalta és un fet discriminatori per 
aquelles persones amb més dificultats econòmiques (i recordem que a les 
Terres de l’Ebre la població en risc d’exclusió social ha passat del 2008 al 2015, 
d’un 19,5% a un 23,5%). 

Recordem també que som un dels territoris més pobres de Catalunya. La renda 
per habitant mitjana catalana, és de 16.200€.  El Baix Ebre com el Montsià són 
les dues comarques amb la renda més baixa de Catalunya (12.100€ i 11.200€). 
També la Ribera i la Terra Alta estan per baix de la mitjana catalana. 

Recordem que entre les 100 ciutats catalanes amb més renda, no n’hi ha cap 
ebrenca. Mora i Tortosa són les primeres als llocs 147 i 197. Dels 8 pobles 
catalans amb menys renda, 5 són ebrencs (Ulldecona el pitjor, i també estan 
Alcanar, Deltebre, la Sénia i l’Ametlla). 

A una de cada quatre persones de les Terres de l’Ebre no li podem dir que no 
poden aparcar prop de l’Hospital perquè no tenen diners ni per viure 
dignament. O al 5% de la població ebrenca que és atesa per Càritas (sense 
comptar altres entitats). O al 17,20% de la població ebrenca que es troba en 
situació d’atur. 

I no oblidem que no vivim en un país on la població visca per damunt de les 
seues possibilitats. Al contrari, s’estan cronificant la pobresa i el risc d’exclusió 
social. A Catalunya un 22% de la població passa amb menys de 8.500€ anuals i 
un 40% no pot assumir una despesa extra de 750€. Un 39% no té recursos per 
plantejar-se una setmana de vacances. 

Tampoc es pot dir que els serveis públics catalans siguin molt cars. La mitjana 
europea en inversió en educació respecte al PIB és del 5,2%, la catalana 
només d’un 2,8%. La inversió en protecció social global, a Catalunya, està per 
baix de la mitjana estatal i 10 punts per baix de la mitjana europea. 

I passa el mateix amb el sistema sanitari català. Ens diuen que no és sostenible 
i que és molt car. Però la realitat és que no s’inverteix prou. Es destina un 3,4% 
del PIB català a sanitat (segons dades del 2013) mentre a l’estat espanyol un 
6,29% del PIB. A Catalunya s’inverteix en sanitat 1.322€ per habitant (menys 
que la mitjana estatal de 1357€), sent la quarta comunitat de l’estat amb menys 
inversió. I recordem que l’estat espanyol està per baix de la mitjana europea, 
superant només a estats com Grècia, Portugal, Estònia... 

El bus llançadora no està funcionant, excepte per l’empresa que realitza el 
servei. El bus llançadora no pot ser la solució, és tot cas, és una eina més per 
millorar la mobilitat, que ha d’anar acompanyada d’una ampliació i millora dels 
aparcaments  disponibles al mateix hospital. A més a més, hi ha pacients que ni 
volent podrien utilitzar el bus llançadora, pel seu estat de salut o per l'edat, amb 
mobilitat reduïda, que no acudeixen en ambulància sinó que són els familiars 
qui els porten a l'hospital. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

27 
 

Per tot l’exposat, considerem evident que cal fer una actuació per ampliar i 
millorar els aparcaments de l’hospital, i que l’opció per solucionar este 
problema no potser fer pagar per aparcar. Li demanarem també als i les 
donants de sang que paguen si han de venir en cotxe? O direm que si estan 
malalts però tenen problemes econòmics no poden vindre en cotxe?  A més a 
més, entenem que les millores d’un aparcament no tenen perquè ser 
executades pel Departament de Salut, poden executar-les el Departament de 
Territori i Sostenibilitat, com a impulsor d’obra pública. 

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

PRIMER. - Instar al Govern de la Generalitat a millorar i ampliar les places 
d’aparcament de l’hospital Verge de la Cinta. 

SEGON.- Manifestar clarament que tant les actuals places d’aparcament com 
les futures, siguen de titularitat pública i gratuïtes per totes les persones 
(pacients, treballadores i visitants), rebutjant clarament la possibilitat de places 
de pagament. 

TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que estes obres les realitze el 
Departament de Territori i Sostenibilitat, ni suposen una davallada en les 
inversions que s’han de fer a l’Hospital, donat el precari finançament de la 
sanitat pública catalana, i del nostre hospital comarcal de referència. 

QUART.- Comunicar el present acord al Govern de la Generalitat, als sindicats 
que formen part de la junta de personal de l’Hospital Verge de la Cinta i a la 
Marea Blanca de les Terres de l’Ebre. 

Terres de l’Ebre, Països Catalans, 30 de juny de 2017.  

Dayana Santiago Callau. Sgt. 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 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 a favor de la proposta. 

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

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb quinze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (PDe CAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 
Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-
SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP),   
Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Dayana Santiago Callau (CUP 
DELTEBRE-PA),  i un vot d’abstenció 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 
 
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 686/2017 A LA NÚM. 877/2017 
 

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. 686/2017 a la núm. 877/2017 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. 

 
13È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
14È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde es diu que hi 
ha una proposta urgent relativa a l'aprovació inicial de modificació l'ordenança 
fiscal núm. 19, d'entrada de vehicles a través de les voreres i de l'ordenança 
fiscal núm. 28, d'estacionament de vehicles a les vies públiques.  
 
Per tant, el primer que s’ha de fer es sotmetre a votació la urgència de la 
mateixa quedant aprovada per majoria simple amb el vot de qualitat de l’alcalde 
per quant va haver  empat amb vuit 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) i 
Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), i vuit vots en contra 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), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Tomàs Castells 
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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. 
 
 
A).- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ L'ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 19, D'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES 
VORERES I DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, D'ESTACIONAMENT DE 
VEHICLES A LES VIES PÚBLIQUES.  
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Secretari procedeix 

a la lectura en la seva part bastant de la moció següent: 

“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 
subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la corporació eleva la següent PROPOSTA: 

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES. 
 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, REGULADORA DE LA 
TAXA PER L'ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I 
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A ESTACIONAMENT EXCLUSIU, 
PARADA DE VEHICLES I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES 
DE QUALSEVOL MENA. 
 
- Es modifica la Tarifa primera de l’article 9 (Quota tributària), amb la següent 

redacció: 
 
Article 9. Quota tributària. 

Tarifa primera 
Reserva d'espais o prohibició d'estacionament 

 EUROS 

1.- Entrades de vehicles a través de la vorera amb o sense reserva d’espais 
per a aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament 

- Quan es tracti d’una entrada a un únic habitatge 7,92 €/ml/trimestre 

- Quan es tracti d’una entrada en un complex d’un 
habitatge on hi estacionin diversos vehicles (en aquests 
casos, no s’autoritzarà cap reserva d’estacionament 
exclusiu) 

7,92 €/ml/trimestre 
més increment de 
5,00 
€/vehicle/trimestre 

2.- Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, 
entitats o particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament 

- Per cada metre lineal de reserva 23,75 €/trim. 

3.- Reserva temporal d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i 
descàrrega de mercaderies 

- Per cada reserva temporal d’espai per a càrrega i 
descàrrega 

3,17 €/m/hora/any 
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4.- Per cada contragual 15,00 
€/m/trimestre 

5.- Subministrament de plaques identificatives (lot de 2) 40,00 € 

6.- Expedició autorització reserva d’estacionament 
exclusiu en entrades de vehicles 

6,00 € 

 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA 
TAXA PER L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A 
LES VIES PÚBLIQUES MUNICIPALS. 
- Es modifica l’epígraf primer de l’article 6 (Quota tributària), amb la següent 

redacció: 
 

Epígraf I: supòsits d'estacionament de vehicles de 
durada limitada 

EUROS 

Fraccions 0,05 

Estacionament d’un vehicle per 30 minuts  0,00 

Estacionament d’un vehicle per 60 minuts 0,40 

Estacionament d’un vehicle per 90 minuts 0,75 

Estacionament d’un vehicle per 120 minuts 1,10 

Anul·lació de sanció per manca de tiquet de pagament 3,00 

Per estacionament en zona taronja (només vehicles 
autoritzats) 

0,-- 

Expedició autorització estacionament en zona taronja  6,-- 
€/vehicle/any 

 
- Es modifica l’article 10 (Gestió de la concessió), amb la següent redacció: 
  
Article 10è. Gestió del servei 
1. El manteniment de les zones reservades a estacionament en horari limitat 

corresponen a l’Ajuntament, a qui correspon també la gestió i recaptació en 
període voluntari de la taxa, excepte quan aquesta gestió i recaptació estigui 
delegada a favor d’un Organisme de gestió i recaptació de tributs. 
 

2. Tindran dret a gaudir de l’autorització per a estacionar a la zona taronja aquells 
veïns la residència habitual dels quals es trobi dins de l’àmbit de la zona blava 
o de la mateixa zona taronja.  

 
3. Per tal de poder fer ús d’aquest dret, hom haurà de sol·licitar i obtenir la 

corresponent autorització anual d’estacionament. 
 

4. L’Ajuntament regularà el nombre màxim d’autoritzacions d’estacionament, per 
a la qual cosa es tindrà en compte el nombre de llocs destinats al mateix i el 
nombre de sol·licituds presentades. 
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5. Les sol·licituds d’autorització s’hauran de presentar a l’Espai d’Atenció 
Ciutadana, mitjançant el model normalitzat que facilitarà l’Ajuntament, i al qual 
s’haurà d’adjuntar la següent documentació: 

 
- Fotocopia del DNI del sol·licitant. 
- Volant d’empadronament de tots els membres de la família. 
- Justificant de la titularitat de l’habitatge. 
- Fotocopia del permís de circulació dels vehicles que es pretenguin 

estacionar. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals núm. 19, 
reguladora de la taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserves de la via pública per a estacionament exclusiu, parada de vehicles i 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena i núm. 28 
d'estacionament de vehicles a les vies públiques, d’acord amb la relació que es 
detalla a la proposta. 
 
SEGON. 
Exposar al públic aquest acord per tal de que contra el mateix, en un termini de 
TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que 
s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre tràmit. En el cas que es 
presentin seran resoltes pel ple municipal. 
 
TERCER. 
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 12 de juliol de 2017. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 
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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 del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

el posicionament del seu grup serà en contra 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 simple amb el vot de qualitat de 
l’alcalde per quant va haver  empat amb vuit 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) i Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), i vuit vots en contra 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), 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. 
 

 
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
 

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 diu que arran de com va anar la 
moció que va presentar la CUP al ple passat per la creació d’ un protocol contra 
les agressions i actituds masclistes a les festes majors, Deltafira i altres nits 
festives, el col·lectiu feminista del poble “F de figa” ha tingut la iniciativa de 
recollir escrits anònims de dones amb experiències de maltractaments 
masclistes que han patit al poble, per a que tots els que van posar en dubte la 
moció, com a mínim puguin reflexionar.  
 
Continua dient que llegirà perquè així se’ls ha demanat, la primera carta rebuda 
anònimament i que va donar el tret de sortida a aquesta bona iniciativa de 
campanya. Diu també que per ara ja s’han rebut 25 casos anònims i anima a 
totes les dones que hagin passat per una situació com aquestes a continuar 
enviant i escrivint. 
 

Carta oberta a Tomàs Castells, regidor del PP a l'Ajuntament de Deltebre. 
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El passat 6 de juny, la regidora Dayana Santiago, va presentar al ple municipal 
una moció per a la creació d'un protocol contra les violències i les actituds 
masclistes als espais d'oci i de festa. Lo senyor Tomàs Castells, hi va 
respondre més que indignat. Va dir que llegint-la se li havien posat los pèls de 
punta, que els homes de Deltebre se podien sentir humiliats per esta moció, 
que en tota la seua vida no havia vist mai cap tipus de comportament masclista 
a les nostres festes. Va continuar dient que els homes de Deltebre no se 
mereixien passar per això, que ells no miraven a les dones de la manera que 
descrivia la regidora i que no es podia presentar una moció d'estes 
característiques a un poble com lo nostre. Va presentar lo fet de que tots los 
homes tenen mare, germanes i filles a qui estimen i respecten com a garantia 
de la inexistència de violències i actituds masclistes al nostre poble. Va 
finalitzar la seua intervenció en un sonor: “hasta aquí” podíem arribar i 
demanant a la resta de formacions polítiques que votessin en contra d'esta 
moció. 
 
Senyor Tomàs Castells: 
 
De totes les violències que va mencionar la regidora Dayana Santiago al ple, jo 
les he patit totes. I les he patit totes al poble. En este poble d'onze mil habitants 
al que segons vostè, no ha vist mai que passés res. 
 
Quan tenia onze anys, vaig anar en ma iaia al ball de Carnaval que es 
celebrava a l'antiga cooperativa de consum. En un moment de la nit, vam sortir 
a que mos toqués l'aire i un grup d'homes emmascarats mos va acorralar i mos 
va paupar de dalt a baix. No van servir de res les súpliques de ma iaia que, 
mentre li pegaven manotades a l'entrecuix, cridava que per l'amor de Déu me 
deixessen estar, que era un crio. Aquella nit, no vam ser les úniques. Vaig vore 
com los feien lo mateix a un grupet de xiquetes dos anys més grans. 
 
A este poble on no ha passat mai res, passava prou com per a que quan 
arribés a l'adolescència sabés que lo dia que anàvem a fer la plaça tocava 
posar-se roba ampla. Érem molt poques les xiques que anàvem a fer la plaça i 
ningú mos ho havia dit, però sabíem que anar vestides com anàvem sempre 
podia desembocar en comentaris i situacions incòmodes. 
 
Al bou capllaçat, també mos havíem de mirar la roba que mos posàvem. 
Perquè si l'erraves te podies convertir en diana de les povalades per a vore que 
se li clareja i en protagonista momentània, involuntària i humiliada de la festa. 
Comentaris obscens, opinions sobre els nostres cossos i de lo que els farien si 
mos poguessen agafar, piropos o mirades asqueroses podien formar part de 
qualsevol nit de festa. Eren tots los xics los que se comportaven així? No. Però 
este tipo de comportament estava normalitzat, acceptat i tolerat per 
pràcticament tothom. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

34 
 

 
Una nit de Cap d'Any, quan tenia quinze anys, vaig perdre la virginitat de 
manera involuntària. Va ser la primera borratxera de la meua vida: vam anar a 
l'església a fer les campanades, me trobava malament, vaig caure plegada i lo 
noviet que tenia per aquell temps me va pujar al cotxe, se'm va emportar i me 
va violar mentre jo estava semiinconscient. 
 
Cap dels meus amics i amigues va trobar que lo que m'havia passat fos algo 
denunciable ni reprovable. Ell va continuar sent amic de tots i ningú li va dir ni 
mu. Va arribar un punt que fins i tot jo vaig dubtar. Me vaig trobar sola, 
perduda, avergonyida i lo més gros de tot, me sentia culpable. 
 
No li explicaré ara les conseqüències que me va portar aquella nit, ni los 
problemes que se'n van derivar i que vaig arrossegar durant anys. 
 
Ni l'amor de mon pare, ni de mon germà ni de tots los homes que m'estimen i 
em respecten me va salvar de totes estes experiències. 
 
Senyor Tomàs Castells, emulant les seues paraules al ple, no s'ho prengue 
com un atac d'una dona a un home sinó com la veu d'una ciutadana cap a un 
dels representants electes del seu poble. En tots los respectes li dic, que se'n 
pot anar a la merda. 
 
I en quant als portaveus dels diversos grups municipals: vergonya. Vergonya 
per dir que una moció com esta no és adequada per a un poble com lo nostre; 
vergonya per abocar-los totes les responsabilitats als jóvens; vergonya infinita 
de que el partit de govern s'abstingue; vergonya haver de sentir dir que volem 
seguir comportant-mos com mos hem comportat sempre (!) o que les paraules 
de la regidora poden ferir. 
 
Senyors regidors, després d'escoltar-los, lo que de veritat m'estranya, és que la 
moció s'acabés aprovant. Qualsevol diria que per a vostès, per a que la 
violència masclista sigue de veritat i valgue la pena prendre mesures, hauria 
d'arribar a nivell dels San Fermins, en xiques a les que los arrenquen la 
samarreta entre la multitud o que les violen entre cinc. 
 
La moció que es va presentar al ple no acusa a tots los homes. Apunta a 
aquells homes que tenen comportaments masclistes i proposa una sèrie de 
mesures informatives, pedagògiques i de sensibilització. Ja n'hi ha prou de 
parapetar-se darrera del conjunt per a no afrontar la realitat. 
 
Ara resultarà que Deltebre és l'únic poble del món que gaudeix d'unes festes i 
nits d'oci lliures de masclisme i natros sense enterar-mo'n ni celebrar-ho. Los 
homes de Deltebre són exactament iguals que els de la resta del territori. I sí 
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que passa. I tant que passa. Negar-ho, minimitzar-ho i mirar cap a una altra 
banda no li fa cap favor al poble. 
 
Reconeixem i assumim d'una vegada que vivim en una societat masclista, que 
tant homes com dones hem estat educats en el masclisme i treballem junts per 
a canviar-la, sense excuses. 
 
I ja per acabar, demanar-los que abans d'espolsar-se les responsabilitats i 
despatxar estes paraules en lo comodí de que això és un cas aïllat, se 
preocupen per saber si realment és així. Tirar endavant una moció com esta, 
pot ser lo primer pas. 
 
La Sra. Santiago demana que es faci lo possible per la creació de la comissió 
tal i com se va aprovar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i diu que aquesta moció s’hagués pogut comunicar abans 
a la resta de partits per tal de subscriure-la o no. 
 
Demana la paraula el Sr. Castells del PPC, per al.lusions. Aquest diu que està 
orgullós d’haver dit el que va dir, si amb això s’han aixecat sensibilitats i tenir 
més respecte a la dona. Que hi ha coses com ara que l’enviïn a la merda no 
hagués calgut. Que la moció que es va presentar era generalitzada i no s’havia 
d’adaptar als homes de Deltebre. Per exemple, si la CUP presenta l’al.legació 
de que una dona pugui anar en vestit de bany per un super de Riumar,  tant un 
home com una dona la mirarà i no en despreci, sinó per naturalesa. Per a ell no 
és masclisme, pot ser és antic. No s’ha d’agafar de la forma en que se mira. Ell 
mateix diu que hi ha dones que són més que homes, aquí mateix hi ha una 
regidora, Anna Gimenez que porta l’explotació d’una empresa, i és una dona 
modèlica, ell no creu que un home estigui per sobre d’una dona. 
Per tant, si la seva intervenció de l’altre ple, ha de servir per respectar més a 
les dones, se dóna més que satisfet i poden continuar escrivint. Però que es 
tingui en compte que els homes de Deltebre són dignes i no és necessari 
gastar diner públic per a dir el que són els homes de Deltebre i les dones 
també. 
 
La Sra. Santiago, per al.lusions, demana la paraula i el Sr. Alcalde indica que 
és un torn de control d’òrgans de la corporació i que no és un debat.  
 
Tot seguit la Sra. Santiago abandona la sala. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Aspa d’ERC. Aquest diu que tots han 
pogut veure que el COPATE continua fent la recollida d’escombraries i 
pregunta com s’ha acabat tot això de la gestió de residus, si ha hagut sentència 
cautelar o no, si s’ha d’acabar el termini que sigui, etc..., per tant que se 
l’informi ja que se li va donar suport i esperava alguna explicació. 
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El Sr. Alcalde contesta que es va trobar amb el Sr. Aspa el dia que el Jutge 
havia d’emetre l’auto. Va ser el dia 30 de juny i el dia 1 de juliol el Consell 
Comarcal havia ratificat en Junta de Govern, a no ser que el Jutge digués el 
contrari que a partir del dia 1 de juliol s’acabava el servei, i l’ajuntament va 
presentar una demanda judicial contra el Consell Comarcal de que no els 
podien deixar sense servei, se van demanar unes mesures cautelaríssimes que 
el Jutge les va denegar dient que havia prou temps per les mesures cautelars i 
aquestes van ser el dia 30 de juny, a la una del migdia el Jutge va decretar que 
suspenia l’acord del Consell Comarcal i l’acord de l’Ajuntament de Deltebre per 
a que a partir del dia 1 se continués prestant el servei, això per la banda de 
residus. 
Per altra banda, l’associació espanyola que aglutina la prestació de serveis de 
gestió de residus i neteja viària, on estan les empreses que presten el servei al 
Baix Ebre i Montsià, també va impugnar el plec, a través del tribunal de 
contractes del sector públic, i en aquest cas afecta a l’adjudicació que es va fer 
al plenari i el concurs està suspès fins que el tribunal emeti si anul.la el concurs 
i s’ha de tornar a començar, que és una possibilitat. Per tant s’esperarà a que el 
Tribunal decreti.  No obstant això, es podran assentar a parlar amb el Consell 
durant el mes de juliol, per valorar les millores a fer per la prestació del servei. 
 
Continua explicant que es va celebrar el ple per a l’adjudicació del servei i a 
l’endemà va arribar una resolució de suspensió provisional perquè  Aselip, que 
és l’associació que aglutina empreses de serveis d’aquest tipus demanava que 
s’anul.li el concurs i per tant espera la resolució del Tribunal. Una de les coses 
que ha recorregut Aselip entre d’altres, és el tema de les millores, la línia és 
fina. Per altra banda també està el tema de la suspensió i l’ajuntament va fer 
al.legacions a Tribunal de Contractes del Sector Públic, perquè Aselip va 
presentar al.legacions contra el plec de condicions a l’ajuntament de Deltebre i 
la llei diu que s’han de presentar al Tribunal Català de Contractes de Sector 
Públic, i quan ells ho presenten, amb els terminis que es van comptar, s’entén 
que el recurs és extemporani, per tant el que hem d’al.legat és que el recurs es 
va presentar fora de temps. Si el tribunal el declara extemporani, llavors 
l’adjudicació que es va fer serà correcta. La idea és que si el Tribunal ho valida, 
es començaria el servei nou el dia 1 de novembre i si el Tribunal no ho valida, 
es tornaria a fer un ple per tornar a licitar el servei, en el cas que no s’hagi 
arribat a un acord de millors prestacions amb el Consell Comarcal. 
 
Demana la paraula el Sr. Bertomeu de Compromís d’Esquerres, i diu que al ple 
passat va fer una pregunta sobre l’aire condicionat de la biblioteca nova i el 
regidor Sr. Robert Bertomeu li va contestar que el tècnic no hi era, però és que 
ara fa dos dies li van dir que continuava no anant l’aire. Era per saber quan se 
solucionarà. 
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El Sr. Salvador Bertomeu contesta dient que l’aire sí que va, a no ser que hagi 
hagut algun problema d’última hora. 
 
El Sr. Alcalde indica que la directora de la Biblioteca li va dir que des del dilluns 
que funcionava l’aire condicionat, però d’avui dimarts no en sap res. 
 
Intervé ara el Sr. Robert Bertomeu dient que el tècnic municipal va estar en 
comunicació constantment en l’empresa i que a partir del dilluns se van posar 
en marxa els aires. 
 
Demana la paraula també la Sra. Anna Giménez en relació a aquesta 
problemàtica dels aires de la Biblioteca, i diu que té un whatss ap de la 
directora de la biblioteca que el dia 10 de juliol havien posat en marxa els aires 
condicionats, ja que l’alcalde havia estat sobre l’assumpte. 
Si a l’endemà tornava a haver algun problema pot ser li ho hauria d’haver 
comunicat enseguida per actuar més ràpidament. 
 
El Sr. Salvador Bertomeu diu que el motiu de que s’hagi retardat la posada en 
funcionament dels aires és perquè el mateix fabricant havia de realitzar la 
posada en marxa dels mateixos i aquest no ha tingut disponibilitat fins ara. 
 
El Sr. Alcalde agraeix que el Sr. José Emilio Bertomeu ho hagi esmentat el 
passat ple, perquè així s’han pres les mesures oportunes. 
 
Tot seguit el Sr. Bertomeu de Compromís d’Esquerres fa la pregunta sobre el 
tema del mosquit, ja que a Riumar hi ha queixes de veïns, restauradors, gent 
que lloga els xalets, etc. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Kilian Franch, regidor que porta aquest 
tema, ja que és del sector primari i medi ambient. 
Aquest contesta que és un problema preocupant, fruit més que res perquè els 
focus existents a l’Illa de Buda provoca que on hi hagi més mosquits és a 
Riumar, més que als arrossars i al poble. Hi ha una descoordinació total entre 
el Parc Natural i el regador de la finca de Buda que porta el tema dels cavalls 
que estan en llibertat, quan s’inunda la larva del mosquit és quan prolifera. 
Tindrà una reunió urgent amb el president del COPATE, que és el que porta el 
tema de salubritat, el tècnic del COPATE i el director i el president del Parc 
Natural per tal de buscar una solució immediata. També ha de dir que demà 
dijous se farà un tractament de xoc a les 6 del matí a Riumar, per aguantar el 
cap de setmana. Sí que és responsabilitat de l’ajuntament de Deltebre però es 
depèn d’un organisme superior que és el COPATE i dins de les possibilitats, els 
tècnics fan el que poden o el que els deixen. 
 
Finalment intervé el Sr. Alcalde i desitja bones festes a tota la població. 
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No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les 
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que 
es poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà 
arribar amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen. 
 

L’Alcalde,        El secretari acctal., 
 
 
 
 
 
Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


