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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 5/2017 
DATA:  9 DE MAIG DE 2017 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 00,04 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Robert 
Bertomeu Callau, Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, Sr. Francisco Castro Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, 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 LA SEGÜENT ACTA: 

- ORDINÀRIA NÚM. 4/2017, D’11 D’ABRIL 

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a l’acta 
esmentada. 

Pren la paraula la portaveu de la CUP DELTEBRE-PA i demana que s’esmeni 
a l’acta la votació del punt 15è relatiu a la moció que presenten la CUP 
Deltebre perquè la Generalitat de Catalunya estableixi una moratòria a la 
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla 
d’energia i que quedi reflectit de la següent manera: 
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“A l’haver empat a la primera votació es va efectuar una segona votació i 

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

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

Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que s’esmeni l’acta en aquest sentit. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa, portaveu d’ERC-AM i diu que s’abstindran per 

quant no van poder assistir a la sessió. 

Finalitzades les intervencions, es sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la 

sessió anterior amb l’esmena realitzada, quedant aprovada per majoria 

absoluta amb amb quinze vots a favor de Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna 

Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu 

Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano (PDeCAT), Francisco Castro 

Casanova (PDeCAT), Carlos Serra Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu 

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

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

CP),  Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP),  Tomàs Castells Fresquet (PPC) i 

de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA) i dos vots d’abstenció de 

Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM i per tant 

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

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

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

HISENDA 
 
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE DELEGACIÓ A BASE DE LA GESTIÓ 
DEL COBRAMENT DE LES SANCIONS CONTEMPLADES A LES 
ORDENANCES DE POLICIA I BON GOVERN 
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 2 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora d’hisenda, en ús de 
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 

 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en 
endavant LRBRL), atribueix als municipis la potestat sancionadora (article 4), 
en el marc de l’habilitació legal contemplada a la Llei Orgànica 2/1986, de 13 
de març i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat 
ciutadana. 
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La LRBRL, en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el 
mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, 
de règim jurídic del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les 
Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç 
exercici de les seves competències. 
 
L’article 2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL) enumera 
entre els recursos de la hisenda de les entitats locals el producte de les multes i 
sancions en l’àmbit de les seves competències, mentre que l’article 7 de la 
mateixa norma concreta que les entitats locals podran delegar en les entitats 
locals en quin territori estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix 
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara 
a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la 
utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
 
En data 7 de gener de 2013 es va signar el conveni regulador de la delegació 
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la 
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent 
acord de delegació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, 
amb les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de 
les quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, 
que les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal 
efecte determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, 
de conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els 
articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del TRLRHL. 
 
- Recaptació en període voluntari i en període executiu de les multes i 

sancions de les Ordenances de policia i bon govern, que són les següents: 

ORDENANÇA NÚMERO 1 REGULADORA DEL DE BON VEÏNATGE. DRETS 
I DEURES 
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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 6 REGULADORA DE L’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 
 
ORDENANÇA NÚMERO 7 REGULADORA DE LES MESURES 
PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 
ORDENANÇA NÚMERO 8 REGULADORA DE LA PREVENCIÓ I CONTROLS 
MOSQUITS, ESPECIALMENT DEL MOSQUIT TIGRE 
 
ORDENANÇA NÚMERO 9 REGULADORA DE LA POLICIA URBANÍSTICA I 
D’EDIFICACIÓ 
 
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 
 
ORDENANÇA NÚMERO 12 REGULADORA DELS PROCEDIMENTS 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA MUNICIPAL SOBRE L’ÚS DEL SÒL I 
EDIFICACIÓ: LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I COMUNICACIONS PRÈVIES 
D’OBRES 
 
ORDENANÇA NÚMERO 13 REGULADORA DE L’OBERTURA 
D'ESTABLIMENTS I CONTROL D'ACTIVITATS 
 
ORDENANÇA NÚMERO 14 REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ, 
NETEJA, TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS I DE LA PAVIMENTACIÓ 
DE VORERES 
 
Aquesta delegació tindrà efectes a partir de la publicació íntegra de les 
Ordenances de Policia i Bon Govern al Butlletí Oficial de la Província de 
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Tarragona per a la seva entrada en vigor un cop s’hagi fet l’aprovació definitiva 
de les mateixes. 
 
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, l’annex del conveni regulador de 
la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos 
a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
 
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 
31 de desembre de 2021, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes 
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol 
d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, 
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla 
el present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal 
reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE - 
Gestió d’Ingressos. 
 
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació 
de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la 
normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats 
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre per la formalització 
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament 
del present acord. 
 

Vuitè.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrees d’hisenda i de gestió interna per al seu coneixement. 
 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 2 de maig 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 d’abstenció a 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 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 Carles Aliau Bonet (ERC-AM), un vot 

d’abstenció de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i un vot en contra de Dayana 

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

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

calgui per a l’execució d’aquest acord. 

GESTIÓ INTERNA 

3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE DEROGACIÓ DE LES ACTUALS 
ORDENANCES DE POLICIA I BON GOVERN I D'APROVACIÓ DE LES 
NOVES ORDENANCES DE POLICIA I BON GOVERN. 
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 2 de maig 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: 
 
Aquest Ajuntament va aprovar l’any 2008 les "Ordenances de policia i bon 
govern". 
 
Vist el temps transcorregut des de l’entrada en vigor, es fa del tot 
imprescindible donar-los una nova redacció, més ajustada a la situació actual 
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del municipi i a la normativa legal vigent, que des d’aleshores ha estat 
notablement modificada. 
 
Vist que només es deixen en vigor l’ordenança de policia i bon govern número 
9 reguladora de la policia urbanística i d’edificació i l’ordenança de policia i bon 
govern número 14 reguladora de la conservació, neteja, tancament de solars i 
terrenys i de la pavimentació de voreres. 
 
Vist el contingut de les noves ordenances que són un total de dotze. 
 
Vistos els informes que consten a l’expedient. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que adoptin 
els següents acords: 
 
PRIMER. 
Denominar l’ordenança de policia i bon govern número 14 com a reguladora de 
la conservació, neteja, tancament de solars i terrenys i de la pavimentació de 
voreres. 
 
SEGON. 
Que es procedeixi a la derogació de les Ordenances de Policia i Bon Govern 
que fins ara regeixen al Municipi i que van ser aprovades l’any 2008 a excepció 
de la ordenança de policia i bon govern reguladora de la policia urbanística i 
d’edificació i l’ordenança de policia i bon govern número 14 reguladora de la 
conservació, neteja, tancament de solars i terrenys i de la pavimentació de 
voreres, si bé aquesta derogació tindrà efectes a partir de l’entrada en vigor de 
les noves ordenances de policia i bon govern. 
 
TERCER. 
Aprovar inicialment les Ordenances Municipals de Policia i Bon Govern que 
s’adjunten a la Proposta i que són un total de dotze. 
 
QUART. 
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. 
 
CINQUÈ. 
Aprovar definitivament les Ordenances municipals, resolent les al·legacions –si 
les hi ha- i publicar el seu text íntegre al BOPT per a l’entrada en vigor de les 
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 
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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. 
 
SISÈ.- 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, 27 d’abril de 2017. Kilian Franch Arques.” 
 
Finalitzada la lectura i abans de procedir a la votació, per part del Partit Popular 
es proposa fer l’esmena de treure l’article núm. 54 de l’ordenança núm. 3 
reguladora de la circulació i mobilitat, quedant aprovada l’esmena per 
unanimitat. 
 
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 amb l’esmena realitzada quedant aprovada per majoria absoluta amb 
setze vots a favor de Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe 
(PDeCAT), Kilian Franch Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu 
(PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova 
(PDeCAT), Carlos Serra Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau 
(PDeCAT), José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-
CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel 
Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles 
Aliau Bonet (ERC-AM) i Tomàs Castells Fresquet (PPC), i un vot en contra de 
Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  i per tant resta expedit el 
tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 
efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
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4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ PRESENTAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE 
CONTRA L'ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE 14 DE MARÇ DE 
2017 EN L'ÀMBIT DE LA LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS AL SEU 
TERME MUNICIPAL. 
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 2 de maig 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 relació a la delegació de de competències de gestió de residus a 
favor del Consell Comarcal del Baix Ebre i per acord de ple municipal de data 
22 de desembre de 2015 es va acordar, entre d’altres, el següent: 
 
“Primer.- Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de 
gestió de residus atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió 
dels residus de la comarca del Baix Ebre.  
 
Segon.-  Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la 
competència de la gestió dels residus del terme municipal de Deltebre, la qual 
comporta: 
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de  RSU: vidre, 
envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta 

- Gestió de deixalleria fixa o mòbil 

- Recollida i gestió de voluminosos  

- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana 

 

Tercer.- Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de 
pròrroga, l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri 
aquest període de pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la delegació 
efectuada, pel que fa a l’àmbit de la logística en la recollida de la fracció resta, 
al Consell Comarcal del Baix Ebre en funció del que, en el seu moment, resulti 
més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també de major 
racionalització econòmica per al municipi de Deltebre.  
 
.....”. 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 8 de novembre de 2016 es va 
acordar la rectificació per errada material del punt tercer de l’acord adoptat pel 
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ple municipal de data 22 de desembre de 2015, quedant redactat de la següent 
manera: 
 
“Tercer.- Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de 
pròrroga, l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri 
aquest període de pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la delegació 
efectuada, pel que fa a tots els serveis relacionats excepte el tractament de 
residus, al Consell Comarcal del Baix Ebre en funció del que, en el seu 
moment, resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també 
de major racionalització econòmica per al municipi de Deltebre”. 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 14 de març de 2017 es van 
adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“1r.- Que es procedeixi a la revocació parcial de les competències en matèria 
de gestió de residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, revocant-se 
tots els serveis  descrits al punt segon de l’acord adoptat pel ple municipal de 
data 22 de desembre de 2015 excepte el tractament de residus i que inclourà, 
si s’escau per necessitats del servei, la transferència. 
 
2n.- Fer constar que aquesta revocació tindrà efectes a partir de que 
aquest ajuntament adjudiqui el servei de gestió de residus de Deltebre i 
es formalitzi el corresponent contracte administratiu amb l’empresa 
adjudicatària i per tant, mentre no s’adjudiqui aquest servei es continuarà 
prestant el mateix mitjançant el COPATE com a ens instrumental del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
3r.-  Que un cop sigui efectiva aquesta revocació parcial de competències en 
matèria de residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, es procedeixi 
per part del Consell Comarcal del Baix Ebre a fer la proposta de liquidació 
econòmica entre ambdues administracions que es derivi com a conseqüència 
d’aquesta revocació parcial de competències en matèria de gestió de residus i 
que inclourà drets i obligacions. 
  
....”. 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 14 de març de 2017 es van 
adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“PRIMER.- Iniciar el procediment de contractació de serveis subjecte a 

regulació harmonitzada per procediment obert, oferta econòmicament més 

avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i d’aprovació dels plecs de clàusules 

administratives i condicions tècniques que han de regir la contractació dels 

“SERVEIS BÀSICS D’IMATGE DE POBLE”. 
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SEGON.-  Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 

Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte i el procés d'adjudicació. 

 
....” 
 
Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre en data 12 d’abril de 2017, RE 
núm. 2273 de data 18 d’abril de 2017, va interposar recurs de reposició contra 
l’acord adoptat pel ple municipal de 14 de març de 2017 en l'àmbit de la 
licitació de la gestió de residus al seu terme municipal, en el que demana 
la nul·litat de l’esmentat acord de ple així com la suspensió de la seva 
execució, tenint en compte que la delegació intersubjectiva efectuada per 
l’Ajuntament de Deltebre en el CCBE exigeix els mateixos tràmits que la seva 
revocació i no tindrà efectes mentre no es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província, i per tant l’ajuntament no pot licitar un contracte d’una competència 
que té delegada. 
 
I vist l’informe emès conjuntament per la secretaria i contractació d’aquest 
ajuntament en data 25 d’abril de 2016, que transcrit literalment diu: 
 
“ INFORME DE SECRETARIA I CONTRACTACIÓ 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 

Exp. Afers Interns:          Genèric Afers Interns 2017/21  

Exp. General:  2017/986    

Assumpte: Resolució recurs de reposició interposat  pel 

CCBE 

 

  
ANTECEDENTS 
 
I.- Atès que en relació a la delegació de de competències de gestió de residus 
a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre i per acord de ple municipal de data 
22 de desembre de 2015 es va acordar, entre d’altres, el següent: 
 
“Primer.- Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de 
gestió de residus atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió 
dels residus de la comarca del Baix Ebre.  
 
Segon.-  Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la 
competència de la gestió dels residus del terme municipal de Deltebre, la qual 
comporta: 
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- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de  RSU: vidre, 
envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta 

- Gestió de deixalleria fixa o mòbil 

- Recollida i gestió de voluminosos  

- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana 

 

Tercer.- Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de 
pròrroga, l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri 
aquest període de pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la delegació 
efectuada, pel que fa a l’àmbit de la logística en la recollida de la fracció resta, 
al Consell Comarcal del Baix Ebre en funció del que, en el seu moment, resulti 
més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també de major 
racionalització econòmica per al municipi de Deltebre.  
 
.....”. 
 
II.- Atès que per acord de ple municipal de data 8 de novembre de 2016 es va 
acordar la rectificació per errada material del punt tercer de l’acord adoptat pel 
ple municipal de data 22 de desembre de 2015, quedant redactat de la següent 
manera: 
 
“Tercer.- Atès que actualment el contracte vigent es troba en període de 
pròrroga, l’Ajuntament de Deltebre efectua aquesta delegació mentre duri 
aquest període de pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la delegació 
efectuada, pel que fa a tots els serveis relacionats excepte el tractament de 
residus, al Consell Comarcal del Baix Ebre en funció del que, en el seu 
moment, resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial però també 
de major racionalització econòmica per al municipi de Deltebre”. 
 
III.- Atès que per acord de ple municipal de data 14 de març de 2017 es van 
adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“1r.- Que es procedeixi a la revocació parcial de les competències en matèria 
de gestió de residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, revocant-se 
tots els serveis  descrits al punt segon de l’acord adoptat pel ple municipal de 
data 22 de desembre de 2015 excepte el tractament de residus i que inclourà, 
si s’escau per necessitats del servei, la transferència. 
 
2n.- Fer constar que aquesta revocació tindrà efectes a partir de que 
aquest ajuntament adjudiqui el servei de gestió de residus de Deltebre i 
es formalitzi el corresponent contracte administratiu amb l’empresa 
adjudicatària i per tant, mentre no s’adjudiqui aquest servei es continuarà 
prestant el mateix mitjançant el COPATE com a ens instrumental del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
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3r.-  Que un cop sigui efectiva aquesta revocació parcial de competències en 
matèria de residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre, es procedeixi 
per part del Consell Comarcal del Baix Ebre a fer la proposta de liquidació 
econòmica entre ambdues administracions que es derivi com a conseqüència 
d’aquesta revocació parcial de competències en matèria de gestió de residus i 
que inclourà drets i obligacions. 
  
....”. 
 
IV.- Atès que per acord de ple municipal de data 14 de març de 2017 es van 
adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“PRIMER.- Iniciar el procediment de contractació de serveis subjecte a 

regulació harmonitzada per procediment obert, oferta econòmicament més 

avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i d’aprovació dels plecs de clàusules 

administratives i condicions tècniques que han de regir la contractació dels 

“SERVEIS BÀSICS D’IMATGE DE POBLE”. 

 

SEGON.-  Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 

Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte i el procés d'adjudicació. 

 
....” 
 
V.- Atès que el Consell Comarcal del Baix Ebre en data 12 d’abril de 2017, RE 
núm. 2273 de data 18 d’abril de 2017, va interposar recurs de reposició contra 
l’acord adoptat pel ple municipal de 14 de març de 2017 en l'àmbit de la 
licitació de la gestió de residus al seu terme municipal, en el que demana 
la nul·litat de l’esmentat acord de ple així com la suspensió de la seva 
execució, tenint en compte que la delegació intersubjectiva efectuada per 
l’Ajuntament de Deltebre en el CCBE exigeix els mateixos tràmits que la seva 
revocació i no tindrà efectes mentre no es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província, i per tant l’ajuntament no pot licitar un contracte d’una competència 
que té delegada. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- Els contractes administratius de delegació de competències de gestió de 
residus a favor del Consell Comarcal del Baix Ebre (encarregant la gestió al 
seu ens instrumental concretament al Consorci de Polítiques Ambientals de les 
Terres de l’Ebre) que s’havien de formalitzar de conformitat amb l’acord de ple 
municipal de data 22 de desembre de 2015 no es van arribar a signar entre el 
CCBE i l’Ajuntament de Deltebre i per tant la delegació efectuada no és 
plenament efectiva. 
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A més, s’ha de tenir en compte que el contracte vigent es troba en període de 
pròrroga, i en el punt tercer del mateix acord de ple municipal de 22 de 
desembre de 2015 que fou posteriorment rectificat per errada material i 
involuntària per acord de ple municipal de data 8 de novembre de 2016 es va 
fer constar que l’Ajuntament de Deltebre efectuava aquesta delegació mentre 
duri aquest període de pròrroga, reservant-se el dret de poder revocar la 
delegació efectuada al Consell Comarcal del Baix Ebre, pel que fa a tots els 
serveis relacionats excepte el tractament de residus, en funció del que, en el 
seu moment, resulti més adequat atenent a criteris de cohesió territorial 
però també de major racionalització econòmica per al municipi de 
Deltebre.  
 
II.- En l’acord de ple municipal de data 14 de març de 2014 pel que fa a la 
revocació parcial de de la delegació de competències de gestió de residus a 
favor del Consell Comarcal del Baix Ebre es fa constar que aquesta revocació 
tindrà efectes a partir de que aquest ajuntament adjudiqui el servei de gestió de 
residus de Deltebre i es formalitzi el corresponent contracte administratiu amb 
l’empresa adjudicatària i per tant, mentre no s’adjudiqui aquest servei es 
continuarà prestant el mateix mitjançant el COPATE com a ens instrumental del 
Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
L’Ajuntament de Deltebre tramet el present acord de ple municipal al Consell 
Comarcal del Baix Ebre i té entrada en data 22 de març de 2017, com a ens 
que té delegada la competència en matèria de gestió de residus (encara que no 
sigui plenament efectiva) per tal de que iniciï els tràmits de la revocació parcial 
d’aquesta competència que exigirà l’acord de ple corresponent i la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Per tant, el fet de que l’ajuntament de Deltebre acordi la licitació dels serveis 
bàsics d’imatge de poble, dintre del qual s’inclou la licitació de la gestió de 
residus, parteix d’un acord previ adoptat en la mateixa sessió plenària de 
revocació parcial de la competència de residus a favor del Consell Comarcal 
del Baix Ebre, acord que es comunica a aquest ens per tal faci els tràmits 
corresponents per tal de fer efectiva aquesta revocació parcial. 
 
A més, aquesta revocació parcial de competències només tindrà efectes en el 
cas que l’ajuntament de Deltebre adjudiqui el servei de gestió de residus i es 
formalitzi el corresponent contracte administratiu amb l’empresa adjudicatària i 
per tant, mentre no s’adjudiqui aquest servei s’ha de continuar prestant el 
mateix mitjançant el COPATE com a ens instrumental del Consell Comarcal del 
Baix Ebre. 
 
Per tant, el fet d’acordar la licitació a la mateixa sessió de la revocació parcial 
de competències i que aquesta revocació es condicioni a l’adjudicació efectiva 
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del servei per part de l’ajuntament de Deltebre ve motivada per la necessitat 
de preveure que aquest ajuntament no es quedi sense poder prestar el 
servei en el cas que el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre adopti 
l’acord d’acceptació de la revocació i el publiqui abans que l’Ajuntament 
de Deltebre pugui adjudicar el servei.  
 
És evident per tant, que aquest ajuntament adjudicarà el servei quan la 
revocació parcial sigui efectiva amb tots els tràmits realitzats per part del 
Consell Comarcal del Baix Ebre però en cap cas aquesta revocació parcial 
de competències no exclou que l’ajuntament, entre tant, liciti un servei 
que vol prestar en virtut d’un acord previ adoptat en la mateixa sessió 
plenària de revocació parcial de competències. 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROCEDEIX desestimar íntegrament el recurs 
de reposició interposat pel Consell Comarcal del Baix Ebre contra l’acord 
adoptat pel ple municipal de 14 de març de 2017 en l'àmbit de la licitació de la 
gestió de residus al seu terme municipal. 
 
Aquest és el parer dels tècnics que subscriuen aquest informe, i que sotmet a 
la consideració dels òrgans resolutoris de l’Ajuntament de Deltebre, als efectes 
escaients. 
 
Deltebre, 25 d’abril de 2017. El secretari acctal., David Torres Fabra. La 
Tècnica d’Administració General de Contractació, Octàvia Raquel Prats Pagà”. 
 
Per tot això, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
ACORDS: 
 
1r.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel Consell 
Comarcal del Baix Ebre contra l'acord adoptat pel ple municipal de 14 de març 
de 2017 en l'àmbit de la licitació de la gestió de residus al seu terme municipal, 
d’acord amb l’informe de secretaria i intervenció que consta a l’expedient. 
 
2n.- Trametre el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre amb el règim 
de recursos adients. 
 
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, 26 d’abril de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques”. 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà 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 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 onze 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), Gervasi Aspa 

Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Tomàs Castells Fresquet 

(PPC), cinc vots d’abstenció de José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Jordi 

Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau 

Ribes (CE-SD-CP) i Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) 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. 

 

5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS 

INTERPOSADES PER ASELIP CONTRA ELS PLECS DE CONDICIONS QUE 

REGULEN LA LICITACIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS BÀSICS D'IMATGE DE 

POBLE 

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 
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Interns i Institucionals de data 2 de maig 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 per acord de ple municipal de data 14 de març de 2017 es van 
adoptar entre d’altres els següents acords:  
 
“PRIMER.- Iniciar el procediment de contractació de serveis subjecte a 
regulació harmonitzada per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i d’aprovació dels plecs de clàusules 
administratives i condicions tècniques que han de regir la contractació dels 
“SERVEIS BÀSICS D’IMATGE DE POBLE”. 
 
SEGON.-  Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte i el procés d'adjudicació. 
....” 
 
Atès que el Sr. Mariano Sancho Herrero, actuant en nom i representació 
d’ASELIP en data 7 d’abril, RE núm. 2141, va presentar escrit d’al·legacions al 
contingut dels plecs de condicions que regulen la licitació dels serveis bàsics 
d’imatge de poble la gestió de residus al seu terme municipal, en el que 
demana la suspensió de la licitació convocada així com la modificació i 
complementació dels plecs que la regulen i que es procedeixi a una nova 
convocatòria. 
 
I vist l’informe emès conjuntament per la secretaria i contractació d’aquest 
ajuntament en data 25 d’abril de 2016, que transcrit literalment diu: 
 
“INFORME DE SECRETARIA I CONTRACTACIÓ 
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 
 

Exp. Afers Interns: Genèric Afers Interns 2017/21  
Exp. General:  2017/986    
Assumpte: Resolució al·legacions respecte el Plecs de 

Condicions  

  
ANTECEDENTS 
 
I.- Atès que per acord de ple municipal de data 14 de març de 2017 es van 
adoptar entre d’altres els següents acords:  
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“PRIMER.- Iniciar el procediment de contractació de serveis subjecte a 
regulació harmonitzada per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació i d’aprovació dels plecs de clàusules 
administratives i condicions tècniques que han de regir la contractació dels 
“SERVEIS BÀSICS D’IMATGE DE POBLE”. 
 
SEGON.-  Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir el Contracte i el procés d'adjudicació. 
....” 
 
II.- Atès que el Sr. Mariano Sancho Herrero, actuant en nom i representació 
d’ASELIP en data 7 d’abril, RE núm. 2141, va presentar escrit d’al·legacions al 
contingut dels plecs de condicions que regulen la licitació dels serveis bàsics 
d’imatge de poble la gestió de residus al seu terme municipal, en el que 
demana la suspensió de la licitació convocada així com la modificació i 
complementació dels plecs que la regulen i que es procedeixi a una nova 
convocatòria. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
I.- L’Article 40 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 3 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, estableix que 
seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació previ a la 
interposició del contenciós administratiu, els actes relacionats en l'apartat 2 
d'aquest mateix article (concretament els anuncis de licitació, els plecs i els 
documents contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la 
contractació), quan es refereixin als següents tipus de contractes que 
pretenguin concertar les administracions públiques i les entitats que ostentin la 
condició de poders adjudicadors: 
 
a) Contractes d'obres, concessió d'obres públiques, de subministrament, de 
serveis, de col·laboració entre el sector públic i el sector privat i acords marc, 
subjectes a regulació harmonitzada. 
 
b) Contractes de serveis compresos en les categories 17 a 27 de l'Annex II 
d'aquesta Llei el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 209.000 euros i 
 
c) contractes de gestió de serveis públics en què el pressupost de despeses de 
primer establiment, exclòs l'import de l'Impost sobre el valor afegit, sigui 
superior a 500.000 euros i el termini de durada superior a cinc anys. 
 
II.- El punt 5è del mateix article estableix que no és procedent la interposició de 
recursos administratius ordinaris contra els actes enumerats en el mateix article 
40, llevat de l'excepció prevista en el següent respecte a les comunitats 
autònomes. 
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III.- A la clàusula 46 del plec de clàusules administratives particulars que regeix 
la contractació esmentada s’estableix com a actes susceptibles de recurs 
especial en matèria de contractació, entre d’altres els Plecs.  
 
També es preveu que contra els actes susceptibles de recurs especial no 
procedeix la interposició de recursos administratius ordinaris.  
 
IV.- El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu i es 
podrà interposar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós 
administratiu, i es regirà pel que disposen els articles 40 i següents del 
TRLCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el 
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria 
contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals.  
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROCEDEIX inadmetre sense entrar en el 
fons les al·legacions presentades pel Sr. Mariano Sancho Herrero, actuant en 
nom i representació d’ASELIP contra els plecs, atès que contra els mateixos 
s’ha de presentar un  recurs especial en matèria de contractació davant del 
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic prèviament o alternativament, a 
la interposició del recurs contenciós administratiu d’acord amb l’establert a 
l’article 40 del TRLCSP i a la clàusula 46 del plec de clàusules administratives. 
 
Aquest és el parer dels tècnics que subscriuen aquest informe, i que sotmet a 
la consideració dels òrgans resolutoris de l’Ajuntament de Deltebre, als efectes 
escaients. 
 
Deltebre, 25 d’abril de 2017. El secretari acctal., David Torres Fabra. La 
Tècnica d’Administració General de Contractació, Octàvia Raquel Prats Pagà”. 
 
Per tot això, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
ACORDS: 
 
1r.- Inadmetre sense entrar en el fons les al·legacions presentades pel Sr. 
Mariano Sancho Herrero, actuant en nom i representació d’ASELIP contra els 
plecs de condicions que regulen la licitació pública dels serveis bàsics d'imatge 
de poble, d’acord amb l’informe de secretaria i contractació que consta a 
l’expedient. 
 
2n.- Trametre el present acord a ASELIP amb el règim de recursos adients. 
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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, 26 d’abril 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 a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

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

Lluís Soler Panisello (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), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Tomàs 

Castells Fresquet (PPC) i un vot d’abstenció de Dayana Santiago Callau (CUP 

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

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

d’aquest acord. 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL 
PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 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 
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Interns i Institucionals de data 2 de maig de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcalde de l’Àrea 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 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió 
del Padró Municipal d’Habitants referida a l’1 de gener de 2017, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2016. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les 
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional 
d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com 
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents 
fitxers mensuals fins al mes de març de 2017. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.Articles 81 i 82 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2.Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sots-secretaria del Ministeri de 
la Presidència, pe4r la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot això, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró 
Municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2017, 
i que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2016. El resum que s’aprova s’adjunta com a 
annex a la proposta. 
 

Resum numèric INE any anterior 
Data:31/03/2017 

Hora: 14:37:17 
Pàgina: 1 

 
Càlcul segons any anterior: 01/01/2017 
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Província     Municipi     Descripció        Total Homes     Total Dones     Total Població 
 
    43                901              DELTEBRE           6046                      5937                   11983 
 
 

2n.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2017, que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes de 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques 
sobre la revisió anual del Padró Municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre, 21 
d’abril 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, 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 PER TAL D’APROVAR EL CODI DE 

CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS 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 2 de maig 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, 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: 
 

ANTECEDENTS 

 

1.- D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han 

d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.   

 

2.- En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya 

(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Administració 

Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de Barcelona, Girona, 

Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 

es va crear un grup de treball per elaborar un model de codi de conducta dels 

alts càrrecs de l’Administració local que pogués ser adoptat pels ens locals de 

Catalunya.  

 

3.- El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels 

alts càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i de 

bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes de 

conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns compromisos 

generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups 

d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.  

 

4.- El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del 

país juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren 

oportú, l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que 

creguin necessàries.  

 

5.- Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs 

Transparents de Catalunya es considera un instrument idoni per regular el 

comportament ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, així com per complir 

amb el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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6.- Atès que es considera la sindicatura de greuges municipal com la institució 

adequada per vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts càrrecs de 

l’Ajuntament de Deltebre. 

  

Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació demano que s’adoptin 

els següents  

 

ACORDS:  

 

Primer.- Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de 

Deltebre, el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució. 

 

Segon.- Acordar que es realitzin els tràmits escaients per la creació d’un òrgan  

que realitzi les funcions de control del compliment del Codi de conducta dels 

alts càrrecs de l’Ajuntament de Deltebre, d’acord amb el Reglament que 

s’annexa al present acord. 

 

Tercer.-  Fer públic aquest Acord, el Codi de conducta i els reglaments 

annexos en el Portal de la transparència de l’Ajuntament Deltebre i comunicar-

ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. 

 

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 pertinent. 
 
Deltebre, 21 d’abril 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. 
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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, per tant resta expedit el tràmit 

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

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

 
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE ALS PRINCIPIS ÈTICS I NORMES DE CONDUCTA DE LA 
GENERALITAT PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
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 2 de maig 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: 
 
Vist l'Acord del Govern GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la 
modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per l'Acord de 
Govern GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de 
bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, tramitats per l'Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, a l'empara del 
que estableix l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vistos els principis ètics i regles de conducta als quals les persones 
beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la seva activitat, i efectes 
d'un eventual incompliment d'aquests principis.  
 
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, les administracions i 
els organismes compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei han d'incloure, 
en les bases de convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les 
regles de conducta als quals han d'adequar l'activitat les persones 
beneficiàries, i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests principis. 
 
Atès que per tal de ser beneficiari de subvencions o ajuts de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Deltebre ha de realitzar l’adhesió als principis ètics i 
regles de conducta esmentats. 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre als “PRINCIPIS ÈTICS I 
REGLES DE CONDUCTA DE LA GENERALITAT PER A LA CONCESSIÓ DE 
SUBVENCIONS”, el qual es transcriu literalment: 
 
“Principis ètics i regles de conducta 
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta 
èticament exemplar, han d'abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o 
promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i han de posar en coneixement 
dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al 
seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'han 
d'abstenir de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat 
d'oportunitats i de lliure concurrència. 
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics, en l'exercici 
de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o 
ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les 
convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes 
convocatòries. 
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics 
assumeixen les obligacions següents: 
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de 
conflicte d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones, amb la voluntat 
d'incidir en un procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi 
dugui a terme per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions 
establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la 
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb 
la percepció de fons públics. 
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 
transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 
de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el 
supòsits que estableix l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència. 
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Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i de les regles de 
conducta En cas d'incompliment dels principis ètics i les regles de conducta és 
aplicable el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa als beneficiaris d'ajuts públics, 
sens perjudici de les altres possibles conseqüències previstes a la legislació 
vigent en matèria de subvencions.” 
 
2n.- 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 pertinent. 
 
Deltebre, 21 d’abril 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. 

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

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

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

proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 

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

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

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
9È.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DEL DOCUMENT DEL 
FRONT INSTITUCIONAL DEL DELTA DE L'EBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
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“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’ajuntament de Deltebre, al 
Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que el passat 8 de febrer de 2017 es van reunir els alcaldes dels 
Ajuntaments i Entitats Municipals Descentralitzades del Delta de l’Ebre (La 
Ràpita, Amposta, Els Muntells, Sant Jaume d’Enveja, Deltebre, l’Aldea, 
Camarles i l’Ampolla) i el president i la presidenta dels Consells Comarcals del 
Baix Ebre i el Montsià.  
 
Atès que els motius de la reunió van ser posar en comú, debatre i reivindicar 
solucions als greus problemes de regressió, subsidència, salinització i 
increment del nivell del mar que està patint des de ja fa anys el Delta de l’Ebre. 
Problemes que s’han fet encara més evidents durant els darrers temporals de 
llevant que han patit les nostres costes en els darrers mesos de desembre de 
2016 i gener de 2017. 
 
Atès que els alcaldes i presidents/es dels Consells Comarcals, molt preocupats 
per la situació actual del Delta i el seu futur, van aprovar els següents 
plantejaments: 
 

1- Defensar el manteniment de la morfologia actual del Delta de l’Ebre, 
tenint en compte els seus canvis i dinamisme en un estat de creixement 
natural i, si més no, de contenció de la línia de costa. 

 
2- Demanar la redacció d’un Pla de Gestió Integral dels embassaments de 

la Conca de l’Ebre pel que fa al cabal mínim del riu i als sediments que 
aquest ha de transportar per contrarestar l’enfonsament de la plana 
deltaica i la seva salinització. 
 

3- Conscients que els efectes positius de l’aportació de sediments es 
produiran a llarg termini, de manera urgent es defineixi un pla d’acció 
amb actuacions puntuals (provisionals o no) per frenar la greu regressió 
que estan patint determinades zones de la costa del Delta i la 
salinització de les seves finques de conreu terra endins. En aquest 
sentit, reclamar de forma preeminent i urgent les mesures per pal.liar els 
efectes dels temporals, restaurant platges, camins, conreus, desaigües i 
altres instal.lacions afectades. 
 

4- Crear un front comú, inicialment amb els Ajuntaments i Consells 
Comarcals esmentats, i invitant a totes aquelles administracions locals, 
institucions, entitats públiques i privades, associacions i organismes que 
s’hi vulguin sumar per tal de traslladar aquestes reivindicacions i exigir 
solucions immediates als problemes del Delta de l’Ebre. 
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5- Continuar mantenint reunions del citat Front Institucional del Delta de 
l’Ebre per tal de fer un seguiment dels planejaments fets, demanar totes 
aquelles reunions que s’escaiguin per solucionar els problemes comuns 
del Delta i fer públics aquests acords per tal de fer gran aquest Front 
Comú pel futur del Delta de l’Ebre. 
 

6- Trametre aquests acords i demanar que es consideri un tema prioritari al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; 
al President del Govern de la Generalitat de Catalunya; a la Delegació 
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre; al Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; al President del Govern de 
l’Estat; a la Subdelegació del Govern de l’Estat i al Servei de Costes de 
Tarragona; i al President de la Comissió Europea. També fer tramesa 
d’aquests acords als diferents portaveus dels grups polítics de la 
Diputació de Tarragona, al Parlament de Catalunya, a les Corts 
Generals i als diferents eurodiputats catalans. 
 

Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents acords: 
 
1r.- Ratificar en la seva totalitat el document del Front Institucional del Delta de 
l’Ebre signat en data 8 de febrer de 2017 pels alcaldes dels Ajuntaments i 
Entitats Municipals Descentralitzades del Delta de l’Ebre (La Ràpita, Amposta, 
Els Muntells, Sant Jaume d’Enveja, Deltebre, l’Aldea, Camarles i l’Ampolla) i el 
president i la presidenta dels Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià, i 
per tant que es portin a terme tots els plantejaments que es preveuen en el 
mateix. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde-President per al desplegament i execució eficaç dels 
acords adoptats. 
 
3r.- Trametre el present acord a tots els Ajuntaments, Entitats Municipals 
Descentralitzades i Consells Comarcals que van signar el document del Front 
Institucional del Delta de l’Ebre en data 8 de febrer de 2017 així com a tots els 
organismes que consten dintre del punt 6è de l’esmentat document. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de relacions institucionals per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà lo que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 2 de maig de 2017. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 
Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-
SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), 
Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Tomàs 
Castells Fresquet (PPC), i un vot d’abstenció de Dayana Santiago Callau (CUP 
DELTEBRE-PA),  i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord.” 
 
MOCIONS 
  

10È.- MOCIÓ QUE PRESENTEN LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 
(CUP) DE DELTEBRE PERQUÈ LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
ESTABLEIXI UNA MORATÒRIA A LA TRAMITACIÓ DE NOUS PROJECTES 
D'ENERGIA EÒLICA FINS A L'APROVACIÓ D'UN NOU PLA DE L'ENERGIA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, el grup municipal de la CUP- DELTEBRE  a l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple 
de la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 
 
Ningú pot posar en dubte la solidaritat de les comarques del Baix Penedès, el 
Camp i les Terres de l’Ebre en el desenvolupament energètic del país. Aquest 
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territori acull gran part de la generació energètica, tant a nivell eòlic (en 
quantitat de parcs, aerogeneradors i megawatts instal.lats), en energia Nuclear 
acollint quatre centrals nuclears, tres en actiu i una en fase de 
desmantellament, la qual no conclourà més enllà del 2030, i en el gran volum 
de generació mitjançant combustibles fòssils. 
 
La balança energètica està clarament decantada cap el sud de Catalunya i de 
retruc l’impacte mediambiental i paisatgístic q ue això comporta, essent 
totalment desequilibrats respecte la majoria d’altres territoris. 
 
Si bé som conscients que el recurs eòlic és un sector energètic que cal explotar 
de forma centralitzada per tal d’evitar la generació mitjançant altres tecnologies, 
més contaminants i perilloses, també és ben cert que aquest recurs s’ha 
d’emmarcar dintre d’un context amb d’altres tecnologies també renovables i 
sota models d’explotació molt més eficients com seria la generació distribuïda, 
fomentant l’autoconsum i la creació d’agències locals/comarcals i generant 
electricitat de proximitat, per evitar al màxim grans xarxes de distribució i costos 
mediambientals. 
 
Així doncs, davant la més que possible proliferació de sol.licituds pel 
desenvolupament de parcs eòlics de menys de 19 MW, atenent al model i 
procediment del Decret 147/2009, o d’altres noves ampliacions dels parcs 
eòlics existents, sol.licitem analitzar detalladament l’estat actual d’aquestes 
sol.licituds i en tot cas aturar-les abans d’arribar al punt d’irreversibilitat en la 
corresponent implantació. 
 
És imprescindible disposar dels temps necessari per treballar per a que 
disciplines com l’energia, el medi ambient, la qualitat de vida i l’economia local 
s’entenguin de manera conjunta. I així poder dissenyar les polítiques territorials, 
ambientals i socials que encaixin amb les polítiques energètiques locals i 
nacionals, aplicant valors sostenibles i moderns, per no patir les conseqüències 
que té l’actual model energètic actual sobre l’economia, el medi ambient i el 
territori. 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Sol.licitar explícitament una moratòria en el desenvolupament i 
tramitació de nous parcs eòlics a les nostres comarques, així com a la resta de 
Catalunya. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar, dins del marc del Pacte 
Nacional per a la Transició Energètica, un Pla d’Energia on s’entengui l’energia 
com un servei bàsic. Un model de desenvolupament energètic, que s’allunyi de 
les pràctiques especulatives i que afavoreixi el desplegament de totes les 
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energies renovables sota el marc de la generació distribuïda o d’autosuficiència 
connectada. Preveient el tancament de les centrals nuclears a la fi del seu 
cicle. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, Diputació de 
Tarragona, ICAEN (Institut Català d’Energia), a la Direcció General d’Energia, a 
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i 
a tots els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Sgt. 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 vuit vots a favor 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) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), un vot en contra 
de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i vuit vots d’abstenció de Lluís Soler 
Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch Arques 
(PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano 
(PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra Ventura 
(PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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 
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11È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
- DE LA NÚM. 392/2017 A LA NÚM. 521/2017 

 
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. 392/2017 a la núm. 521/2017 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. 

 
12È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
13È.- PROPOSICIONS URGENTS 
 

Tot seguit per part de l’alcalde-president s’informa que hi ha una proposta 

urgent per tal  de  ratificar l’acord de convivència i unitat entre els Ajuntaments 

i l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre a favor de 

la festa dels bous i per tant el  primer que s’ha de fer es aprovar la urgència,   

quedant aprovada per unanimitat. 
 

A).- PROPOSTA DE L'ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD DE 
CONVIVÈNCIA I UNITAT ENTRE ELS AJUNTAMENTS I L'AGRUPACIÓ DE 
PENYES I COMISSIONS TAURINES DE LES TERRES DE L'EBRE A FAVOR 
DE LA FESTA DELS BOUS 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’ajuntament de Deltebre, al 
Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les 

celebracions populars d’un bon nombre de poblacions del nostre territori 

principalment, però també d’altres zones de Catalunya.  

Els primers indicis de la festa amb bous daten del segle XVI, i va ser durant els 

segles XVIII i XIX que es va anar estenent per diversos municipis de les Terres 

de l’Ebre i de la resta de Catalunya. Així va seguir al segle XX i fins l’actualitat, 

segle XXI, una festa en constant evolució en tots els sentits, que anat adaptant-

se als nous temps. Una mostra és l’any 2004 que es va redactar un manual de 

bones pràctiques, que tot i no ser llei es va complir des del primer dia per totes 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

34 
 

les parts implicades. L’experiència acumulada en l’aplicació del codi de bones 

pràctiques va portar a considerar la conveniència de garantir un marc normatiu 

per l’exercici d’aquesta activitat. Això va portar a l’aprovació per un ampli 

consens al Parlament de Catalunya de la llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de 

regulació de les festes tradicionals amb bous. És per tant, el marc normatiu 

aprovat l’any 2010 per Parlament de Catalunya el que regula actualment la 

festa dels bous sota tres eixos fonamentals: respecte, protecció de la festa i 

animals i seguretat cap a les persones. Una llei que es ve complint des del 

primer dia. 

Les diferents modalitats de bous descrites a la llei 34/2010: bou capllaçat, bou 

embolat, bous als carrer, habilitats a la plaça, bou embolat,  bous a la mar, els 

desencaixonaments de bous cerrils marquen tot el ritme festiu d’un 

esdeveniment propi i singular de la nostra cultura popular. Un acte multitudinari 

marcat per l’alegria, amistat i la convivència de tots els participants.  

 

A banda d’això també hem de posar en valor el flux econòmic que aquesta 

tradició reporta, ja que és inqüestionable. A banda dels llocs de treball directes 

que genera, també hi ha l’impacte econòmic que hi ha a les poblacions on es 

celebren, ja que son molts els que allí es desplacen.   

També hem de considerar les diferents ramaderies existents i el patrimoni 

genètic incommensurable de la cria i selecció que suposa, estem davant d’un 

esdeveniment únic i a la vegada beneficiós per la nostra terra, ja que és una 

ramaderia positiva. 

Els bous, a les Terres de l’Ebre i alguna altra zona de Catalunya, formen part 

de la nostra cultura i tradició. La festa amb bous forma part de la nostra identitat 

com a territori i que a la vegada demostra la diversitat i riquesa cultural que 

tenim com a país. Una singularitat que ens fa diferents i que hem de defensar. 

Els bous també formen part de la cultura catalana. 
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Per tots aquests motius, PROPOSO al ple de la Corporació l’adopció dels 

següents ACORDS: 

Primer.- Donar suport i respectar la llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació 

de les festes tradicionals amb bous, que va ser aprovada per un ampli consens 

al Parlament de Catalunya. 

Segon.- Defensar totes i cadascuna de les diferents modalitats de bous 

aprovades a la llei 34/2010, i que allí estan degudament redactades.  

Tercer.- Donar valor a la festa amb bous, ja que forma part de la nostra cultura 

i tradició com a territori. 

Quart.- Continuar amb el compromís amb la festa dels bous i defensar la unitat, 

convivència i sentiment que la festa dels bous sempre ha estat capaç de 

generar entre els nostre pobles i ciutadans. 

Cinquè.- Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, 

a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre i a 

l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines  de les Terres de l’Ebre 

 
Sisè.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea subàrea de festes per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà lo que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 8 de maig de 2017. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

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

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

proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb setze 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), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i 

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

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

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

l’execució d’aquest acord. 

PART DE CONTROL 
 
14È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde li dona la paraula a la 
Sra. Santiago de la CUP, i pregunta tal i com se va quedar a l’últim ple quin és 
lo cost de l’acomiadament de l’informàtic. 
 
Li contesta el Sr. Alcalde i diu que el cost de l’informàtic que havia era de 
35.746,32 €, la transferència que se li va fer per la indemnització, són 12.130 €, 
i el cost del servei externalitzat és de 18.150 € a l’any, i l’estalvi que haurà és 
de 17.596,32 €.   
 
Intervé el Sr. Castells del PPC i pregunta sobre el tema de l’auditoria. 
 
El Sr. Alcalde contesta que estan esperant les conclusions per part de 
l’empresa encarregada i a partir d’aquí ja es valorarà lo que s’ha de fer i com 
actuar. 
 
Intervé ara el Sr. Aspa d’ERC-AM, i fa les següents preguntes: 
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-Sobre el tema de les obres de Riumar, quant ha de pagar la gent afectada per 
les contribucions especials. 
 
-Sobre les queixes de que a Setmana Santa se treballés a les obres de Riumar 
i es fes soroll amb les maquinàries i si n’és conscient de que se va quedar que 
no es treballaria durant les vacances. 
 
-Sobre la ubicació del zigurat a Riumar, que veu que s’ha canviat d’ubicació per 
quan en un principi estava proposat posar-lo a un altre lloc. 
 
-Sobre el tall total del carrer d’entrada al poble, que s’hagués pogut fer d’una 
altra manera, tallar una part i després l’altra i donar opció a que es pogués 
passar igualment. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Salvador Bertomeu per tal de que contesti 
a les preguntes fetes pel Sr. Aspa i aquest diu que pel que fa a les obres de 
Riumar, ja es va quedar que se faria únicament la col·locació de panot a les 
voreres, l’única maquinària va ser la “cubà” de formigó que una vegada buidava 
lo material,  ja marxava.  
Referent al tall de carrer de l’entrada al poble, se va estudiar en Sorea i la 
policia local i se va decidir tallar tota una tarda lo trànsit i desviar-lo per altre 
carrer, de manera que es va quedar l’obra acabada. 
 
El Sr. Aspa diu que tenia entès que va estar tallat durant dos dies. 
 
Contesta el Sr. Bertomeu i diu que no va ser així realment, que durant lo matí 
se va fer la “zanja” i per la tarde se va tirar el formigó, després se van posar 
planxes per poder passar i a l’endemà ja es va asfaltar, o sigui que la molèstia 
va ser mínima. 
 
Pel que fa a l’altra pregunta sobre les contribucions especials, el Sr. Alcalde 
passa la paraula a la Sra. Lluïsa Ventura, i aquesta contesta que al mes d’abril 
ja va sortir la primera plurianualitat i això respecte al pagament de la segona 
fase. 
 
Respecte a la ubicació del zigurat, contesta la Sra. Gimenez dient que els veïns 
de Riumar van estar presents al consell de Riumar i van decidir la seva 
ubicació, la cartelleria que ells volien, i entre tots se va buscar la solució més 
adequada. En principi s’havia dit de posar-lo on està el Consell de Riumar, però 
després se va veure que pot ser taparia l’edifici del mateix Consell i faria molt 
d’impacte visual i estèticament tenint allí la rotonda de l’entrada, se va anar en 
els representants dels veïns a oferir altres espais públics on poder ubicar el 
zigurat, també van plantejar els veïns de posar-lo a un espai privat, a la qual 
cosa se’ls va dir que no era possible. Finalment va buscar un consens amb el 
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tècnic de la casa per buscar una millor ubicació i es va decidir al lloc on ha 
quedat. 
 
L’alcalde afegeix que al Consell de Riumar no li agradava la ubicació que deien 
els veïns, i als veïns no els agradava lo que deia el Consell de Riumar, i al final 
el tècnic municipal amb una visió més ràpida va proposar una ubicació que 
agradés a tothom i per tant buscant equilibri, s’inaugurà. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde també aprofità per comunicar que en dos setmanes es 
tindrà un esdeveniment important, la celebració dels 40 anys de municipi de 
Deltebre, que es ressuscita Deltafira i s’enforteix el projecte de “Mescla”, com a 
mostra gastronòmica especialitzada i invita a tothom a viure l’esperit i orgull de 
municipi i per tant els dies 19, 20 i 21 a la zona de la Plaça 20 de Maig i a la 
zona del carrer Girona, hauran les activitats relacionades, com és el ball, 
mostra gastronòmica, sector primari i actes institucionals que tots i totes serem 
partícips dels 40 anys de municipi. 
 
També comunicà que després de tres anys, Deltebre torna a ser beneficiària de 
la Bandera Blava. 
 
Finalment informà a tota la gent que els ha escoltat durant el ple, respecte a les 
ordenances de policia i bon govern, que no es preocupin, ja que s’està 
elaborant un catàleg didàctic que una vegada estiguin aprovades 
definitivament, ja que ara estaran en període d’al·legacions que la CUP ja ha 
anunciat que en farà, però quan estiguin en vigència hi haurà aquest catàleg 
per a que tothom pugui entendre les ordenances i que seran flexibles a l’hora 
d’aplicar-les per poder viure en la màxima convivència i donar més bon 
veïnatge al poble. 
 
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 


