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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 3/2017 
DATA:  14 DE MARÇ DE 2017 
HORA INICI: 21:31 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:17 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Salvador 
Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Francisco Castro 
Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. Jordi Pau 
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: Sr. José Emilio Bertomeu Rio 
 
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. 2/2017, DE 21 DE FEBRER. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA 
 
2N.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2016.- 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de la liquidació del 
Pressupost exercici 2016, restant el Ple assabentat. 
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3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE 
REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 
AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 2a FASE, 
SECTORS A), B) I C). 
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 7 de març de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora de la subàrea 
d’hisenda d’aquest ajuntament, 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 26 de juliol de 2016, 

posteriorment modificat per l’acord del Ple de data 13 de setembre de 2016, 
va aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de contribucions 
especials com a conseqüència de l’execució de les obres de Finalització de 
la urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 2a Fase, Sectors A), B) i 
C), l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un 
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 

2. Contra l’acord abans esmentat, s’han presentat recursos de reposició per 
part dels següents interessats: Albert Juanola Colom (5889), Maria Pilar 
Moralejo Almendral (5902), José Maria Garcia Martínez (5921), Pedro 
Màrquez Morales (6000), Francisco Almorin Caravantes (6002), Edmundo 
Eutimio Mauri Castells (6079), Fomento Inmobiliario de Catalunya, SL 
(6093, 6094 i 1415), Emilio Morlas Nadal (6146), Artmann Heinrich (6147), 
Noelia Van Nieuvenhuyse (6197 i 6402).      

 
3. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les reclamacions 

presentades, les quals han de ser estimades en tot o en part, o 
desestimades de forma motivada, en l’acord definitiu d’imposició i ordenació 
de les contribucions especials.  

 
4. Per això, i a la vista dels Informes que hi consten en cadascun dels recursos 

presentats, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents Acords: 
 
PRIMER. 
Estimar íntegrament els recursos presentats per Noelia Van Nieuvenhuyse 
(6197 i 6402), d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i Jurídic que 
s’adjunta a la Proposta, i incloure les modificacions que en el seu cas 
s’escaiguin. 
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SEGON. 
Desestimar íntegrament els recursos presentats per Albert Juanola Colom 
(5889), Maria Pilar Moralejo Almendral (5902), José Maria Garcia Martínez 
(5921), Pedro Màrquez Morales (6000), Francisco Almorin Caravantes (6002), 
Edmundo Eutimio Mauri Castells (6079), Fomento Inmobiliario de Catalunya, 
SL (6093, 6094 i 1415), Emilio Morlas Nadal (6146) i Artmann Heinrich (6147), 
pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a la 
Proposta. 
 
TERCER. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades. 
 
QUART. 
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, subàrees 
d’hisenda i de gestió interna  per a la seva constància. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà allò que estimi procedent.   
 
Deltebre, 9 de març de 2017. Sgt. Maria Lluïsa Ventura Galiano.” 
 

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

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

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

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 la Sra. Iolanda Gil 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 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

4 
 

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), Gervasi Aspa 

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

(PPC), i cinc vots d’abstenció de Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil 

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

Ventura (CE-SD-CP) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  i per 

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

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

 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE REVOCACIO PARCIAL DE LA DELEGACIO 
DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ DE RESIDUS A FAVOR DEL CONSELL 
COMARCAL BAIX EBRE 
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 7 de març 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 
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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 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 aquest ajuntament tal i com s’estipulava al punt tercer de l’acord del ple 
municipal de data 8 de novembre de 2016 i atenent a criteris de cohesió territorial i 
de major racionalització econòmica te la intenció de procedir a la revocació d’una 
part de les competències en matèria de gestió de residus que es van delegar el seu 
dia al Consell Comarcal del Baix Ebre, concretament 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. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació demano que s’adoptin 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 
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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. 
  
4t.- Facultar a l’Alcalde-President per a la signatura de tots els documents 
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord. 
 
5è.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per als efectes que 
correspongui.  
 
6è.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble subàrea de gestió 
territorial per al seu coneixement i efectes oportuns. 

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

 
Deltebre, 1 de març de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 

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

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

posicionament del seu grup serà 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 la Sra. Iolanda Gil 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 (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), 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) 
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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. 

 
GESTIÓ INTERNA 
 

5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT 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.  
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 7 de març 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: 
 

ANTECEDENTS 

 

Vist que a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble s’ha detectat la 

necessitat de realitzar la contractació de la prestació dels "SERVEIS BÀSICS 

D'IMATGE DE POBLE", atès que es duran a terme aquestes prestacions per 

part de l’Ajuntament de Deltebre per mitjà d’un contracte de serveis. 

 

L’arquitecte tècnic municipal de l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 

poble ha emès informe de necessitat de la prestació, la idoneïtat i sobre 

l’objecte del contracte, així mateix, existeix informe tècnic sobre la no divisió en 

lots de la prestació, el qual consta a l’expedient. 

 

Vist que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o superior a 

209.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en l'article 16.1.b) 

del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 

decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l'article 4 de la Directiva 

2014/24/UE, es considera que és un contracte subjecte a regulació 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

8 
 

harmonitzada, i s'estima que el procediment més adequat per a la seva 

adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 

diversos criteris d'adjudicació. 

 

Consta a l’expedient informe d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la 

contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, així 

mateix es va realitzar la retenció de crèdit, que acredita que existeix crèdit 

suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del 

contracte i es va informar sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa. 

 

Consta a l’expedient informe jurídic sobre la legislació aplicable i el procediment 
a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix l'òrgan competent per aprovar i 
adjudicar el contracte és el Ple atès que, el Valor Estimat del Contracte (VEC) 
(el qual inclou les possibles pròrrogues i modificacions fins a un 20%) als 
efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat, és de 
5.220.648,83 € IVA (10%) exclòs. Aquesta quantitat es troba desglossada per 
als diferents serveis bàsics imatge de poble de la manera següent: 
 

 Servei de recollida de residus municipals + gestió del servei de 
deixalleries: 2.877.935,86 €, IVA (10%) exclòs.  
 

 Servei de neteja viària a Deltebre: 1.977.548,62 €, IVA (10%) exclòs. 
 

 Servei de neteja de platges al municipi de Deltebre: 365.164,35 €, IVA 
(10%) exclòs 
 

L’import de la licitació per a contractar (4 anys) és de 2.900.360,46 € IVA 

(10%) exclòs, que queda desglossat de la següent manera: 

 

 Servei de recollida de residus municipals + gestió del servei de 
deixalleries: 1.598.853,26 €, IVA (10%) exclòs.  
 

 Servei de neteja viària a Deltebre: 1.098.638,12 € IVA(10%) exclòs. 
 

 Servei de neteja de platges al municipi de Deltebre: 202.869,08 €, IVA 
(10%) exclòs 

 
 

Vist que el VEC supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d'aquest 

Ajuntament per al 2017, el qual és de 1.162.930,27 €, tanmateix no supera la 

quantia de sis milions d'euros. 
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Atès que s’han redactat i incorporat a l'expedient el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques, que han de 

regir l'adjudicació del contracte. 

 

FONAMENTS 

I.- Els articles 10, 13, 15, 16. 22, 53, 109 i 110, 301 a 312, 320 i Disposició 

Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

II.- La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de 

febrer de 2014 sobre Contractació Pública i per la qual es deroga la Directiva 

2004/18/CE (preceptes que siguin directament aplicables per ser prou clars i 

preus i no estiguin subjectes a cap excepció ni condició) 

III.- El 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. 

IV.- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (articles vigents 

després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig). 

V.- El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública. 

VI.- La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert 

en la Disposició Addicional Segona i en l'article 109 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 

de novembre, al Ple de la Corporació elevo el següent 

 

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

s’adoptin 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. 

 

TERCER.- Autoritzar, per la quantia de 598.199,34 euros IVA inclòs, la 

despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada, 

amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l'estat de despeses del 

Pressupost Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2017 que consten a 

l’informe redactat per la interventora acctal. que diu:  

 

“.....  
 
4. Al pressupost municipal exercici 2017 existeixen quatre reserves de crèdit a 
les aplicacions pressupostàries següents per donar cobertura al procediment 
de licitació i contractació per un període de 9 mesos (abril-desembre), amb el 
següent detall (incloent el 10% iva suportat): 
 
 
 

IMPORT ANUAL 
PREU BASE 
LICITACIÓ AMB 
IVA 

IMPORT 9 MESOS PREU LICITACIÓ AMB 
IVA ANY 2017 

 
DESCRIPCIÓ APLICACIÓ 

PRESSUP. 
IMPORT 

ANUAL 
RC  

9 mesos 
RC (9 mesos) % 

IVA INCLÒS 

Residus (costos fixes).............. 22700.16200 439.684,64.-€ 2714 329.763,48.-€ 100% 
Imatge poble - casc urbà 
neteja viària.............................. 

 
21000.15320 

 
217.739,47.-€ 

 
2715 

 
163.304,60.-€ 

 
72,07%  

Imatge poble - Riumar neteja 
viària........................................ 

 
21001.15320 

 
84.386,01.-€ 

 
2716 

 
63.289,51.-€ 

 
27,93% 

Imatge de poble Riumar -
neteja de platges...................... 

 
21001.15320 

 
55.789,00.-€ 

 
2717 

 
41.841,75.-€ 

 
100% 

      

TOTAL  797.599,12.-€  598.199,34.-€  

 
 

......” 
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QUART.- Donar publicitat perquè durant el termini de cinquanta-dos dies des 

de la data d'enviament del contracte a la Comissió Europea els interessats 

puguin presentar les proposicions que estimin pertinents: 

 Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea que ha de ser prèvia a la 

publicació en el BOE i a qualsevol altra publicació. 

 Publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat amb posterioritat a la publicació al 

DOUE. 

 Publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb 

posterioritat a la publicació al DOUE. 

 Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona amb 

posterioritat a la publicació al DOUE. 

 Publicar en el Perfil de contractant anunci de licitació amb posterioritat a 

la publicació al DOUE 

 

CINQUÈ.- Publicar els plecs de contractació en el Perfil de Contractant a partir 

de la data de publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

 

SISÈ.- La Mesa de Contractació estarà formada per les següents persones: 

Funció  Membre  Veu  Vot  

El President de 
la Mesa  

Alcalde o Tinent d’Alcalde en qui delegui  Sí  Sí  

Vocal  Secretaria Municipal  Sí  Sí  

Vocal  Intervenció Municipal   Sí  Sí  

Vocal  Tinent d’alcalde/essa de la subàrea 
promotora de la contractació  

Sí  Sí  

Vocal  Arquitecte tècnic de la subàrea promotora 
de la contractació  

Sí  Sí  

Secretari de la 
Mesa  

TAG de Tributació o funcionari en qui 
delegui  

Sí  No  

La composició de la mesa de contractació es publicarà en el Perfil de 

Contractant, amb  una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que 

hagi de celebrar-se per a la qualificació de la documentació referida en l'article 

146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel 

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

SETÈ.- 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 
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subàrea de gestió territorial per al seu coneixement.  

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

Deltebre, 7 de març de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 

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

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

posicionament del seu grup serà 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 la Sra. Iolanda Gil 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 (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), 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. 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ACTUALITZACIÓ DEL REGLAMENT 
DEL REGISTRE D'EMPRESES LICITADORES DE DELTEBRE (RELDE) 
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 7 de març 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 de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
PRIMER.- El municipi, segons disposa l’art. 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de las Bases del Règim Local, per a la gestió dels seus interessos i 
en l’àmbit de les seves competències, pot promoure tota classe d’activitats per 
prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal. 
 
Així mateix, en la seva qualitat d'Administració Pública de caràcter territorial, i 
sempre dins de l'esfera de les seves competències, correspon a aquest 
Ajuntament la potestat reglamentària i d'autoorganització. 
 
L'instrument adequat per regular el Registre d’Empreses Licitadores del 
municipi de Deltebre, és l’aprovació d'un reglament municipal, disposició 
administrativa de rang inferior a la Llei, d'exclusiva aplicació en aquest municipi, 
que completi la regulació jurídica de la contractació administrativa del sector 
públic, europea, estatal, en especial el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
És per això que el Ple de desembre de 2015 es va aprovar la creació del 
Reglament d’Empreses Licitadores de Deltebre (RELDE). 
 
Des de l’aprovació inicial el desembre de 2015 i l’aprovació definitiva el gener 
de 2016, va estar aprovat el DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, sorgeix llavors la necessitat 
d’adequar el RELDE a la nova normativa en vigor. 
 
SEGON.- L'aprovació de l’actualització del RELDE s'ajustarà al següent 
procediment: 
 

1.- Elaborat i rebut el projecte d’actualització del Reglament, 
correspondrà l’aprovació inicial del mateix al Ple de la Corporació, amb 
el dictamen previ de la Comissió Informativa, i s'obrirà període 
d'informació pública, per un termini mínim de trenta dies, perquè els 
interessats puguin presentar les reclamacions i suggeriments que 
estimin oportunes. L'Acord d'aprovació inicial es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 
 
2.- Conclòs el període d'informació pública, si s'han presentat 
reclamacions i/o suggeriments, s'han de resoldre aquestes, incorporant-
se al text de l’actualització del reglament les modificacions derivades de 
la resolució de les al·legacions. L’aprovació definitiva de l’actualització 
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del reglament correspon al Ple, de conformitat amb el que disposen els 
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim local, previ dictamen de la Comissió Informativa.  
 
3.- En el supòsit que no es presentin reclamacions en relació amb la 
aprovació inicial de l’actualització del reglament en el termini d'informació 
pública, s'entendrà adoptat l'Acord fins a llavors provisional, estenent-se 
per la Secretaria la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de 
l'aprovació inicial. 
 
4.- L'Acord d'aprovació definitiva (expressa o tàcita) de l’actualització del 
Reglament municipal, amb el text íntegre del mateix, s'ha de publicar per 
al seu general coneixement en el tauler d'anuncis electrònic de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, tal com disposa 
l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO l’adopció 
dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Que, amb el dictamen previ de la Comissió Informativa, es procedeixi 
a l’aprovació inicial de l’actualització -on s’inclouen les modificacions 
introduïdes- al Reglament del REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE 
DELTEBRE  (RELDE). 
 
Segon.- Que en virtut de l’aprovació inicial s'obri un període d'informació 
pública, per un termini de trenta dies, perquè els interessats puguin presentar 
les reclamacions i suggeriments que estimin oportunes. L'acord d'aprovació 
inicial de l’actualització del reglament es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament. 
 
Tercer.- Conclòs el període d'informació pública, si s’han presentat 
reclamacions i/o suggeriments a l’actualització del reglament, s’han de resoldre 
aquestes, incorporant-se al text del Reglament les modificacions derivades de 
la resolució de les al·legacions. La aprovació definitiva de l’actualització del 
reglament correspondrà al Ple de la corporació, previ dictamen de la Comissió 
Informativa. En el supòsit que no es presentin reclamacions en relació amb la 
aprovació inicial de l’actualització del reglament en el termini d'informació 
pública, s'entendrà definitivament adoptat l'Acord fins a llavors provisional, 
estenent-se per la Secretaria la certificació que acrediti l'elevació a definitiva de 
l'aprovació inicial. L'Acord d'aprovació definitiva (expressa o tàcita) de 
l’actualització del Reglament municipal, amb el text íntegre del mateix, s'ha de 
fer públic. 
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Quart.- 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 d’imatge de poble per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  
 
Deltebre, 7 de març de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Iolanda Gil 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. 
 
DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 

 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA 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 simple a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 7 de març de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, com a regidor de la subàrea de planificació territorial, 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 es voluntat d’aquest ajuntament promoure a través dels seus òrgans 
de govern el Pla d’Imatge de Poble, de l’Àrea de Dinamització Territorial i 
Imatge de Poble, que té com a finalitat la planificació estratègica de 
l’esmentada Àrea durant el període 2017-2029. 
 
Atès que el document del Pla d’Imatge de Poble incorpora l’objectiu del treball, 
la iniciativa i proposta metodològica, l’àmbit d’actuació, l’inventari, l’anàlisi i 
diagnosi, propostes i valoració econòmica i annexos. 
 
Atès que malgrat la finalitat d’aquest Pla d’Imatge de Poble  és per a ús intern 
de l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble, no entenent-se com una 
disposició i normativa de caràcter general, i per tant no caldria que un cop 
aprovada es sotmetés a informació pública, l’equip de govern municipal als 
efectes de donar una major transparència vol que un cop aprovat aquest Pla 
d’Imatge de Poble es sotmeti a informació pública per tal de que els interessats 
puguin examinar el mateix i formular les reclamacions i suggeriments que 
estimin pertinents. 
  
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment el Pla d’Imatge de Poble 2017-2029, que 
s’adjunta com a annex. 
 
SEGON. Sotmetre’l a informació pública per un termini d’UN MES, mitjançant 
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en 
el taulell electrònic d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin 
examinar el mateix i formular les reclamacions i suggeriments que estimin 
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat 
termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés 
pel Ple. 
 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i 
Imatge de Poble subàrea de planificació territorial per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 7 de març de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 

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

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

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



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

17 
 

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 la Sra. Iolanda Gil 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 (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), 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), 

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

DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ENSENYAMENT 
 
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA ZONIFICACIÓ PER A PREINSCRIPCIÓ P-3 

CURS 2017-2018. 

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 de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 7 de març de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 

“El qui subscriu, com a regidor delegat de la subàrea d’ensenyament 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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L’any 2007, la comunitat escolar de Deltebre, degut a la singularitat del seu 

municipi (d’una banda, l’amplia extensió del casc urbà i d’altra banda, el lloc de 

residència d’alguns alumnes al nucli de Riumar, situat a 10 Km del cas urbà), 

decideix canviar el procés de preinscripció i matriculació de P3, adoptant  un 

nou model anomenat: “ Zonificació Escolar Itinerant”, és a dir, els alumnes de 

P3 seran assignats en els diferents centres del municipi en funció d’una sèrie 

de paràmetres, on els criteris que prevalen són el fet de tenir un germà al 

centre o la proximitat del domicili a l’àrea de la zona on es troba l’escola on s’ha 

fet la preinscripció. La comunitat escolar creu que aquest model de zonificació 

itinerant és el més adequat per al municipi, ja que permet assignar de manera 

més justa una plaça escolar. 

 

Aquest nou model, aprovat pel Consell Escolar Municipal i pel Departament 

d’Ensenyament, com que és itinerant, s’ha de revisar cada curs, en funció del 

número de preinscripcions previstes, segons els cens municipal.  

 

És per aquest motiu que es presenta la proposta per al proper curs 2017- 2018, 

per a què sigui aprovada pel Ple Municipal i posteriorment presentada al 

Departament d’Ensenyament, que és qui ha d’autoritzar que la preinscripció per 

al proper curs es pugui fer segons aquesta proposta que ara es presenta. 

 

Aquest any hi ha un total de 95 empadronats/des al nostre municipi amb data 

de naixement l’any 2014 i que han de cursar P-3 el 2017-2018. 

 

Per al curs 2017-2018, el municipi està dividit en tres zones: 

 

- ZONA 1: ESCOLA RIUMAR: anirà de la zona de Cooperatives de 

Vivendes fins als carrers Sant Isidre – Sant Roc. Durant el curs escolar 

2017-18 la línia serà de 20 alumnes. 

 

- ZONA 2: ESCOLA SANT MIQUEL: anirà des dels carrers Sant Isidre – 

Sant Roc fins a l’Av. Generalitat – Plaça 20 de Maig – Av. Catalunya. 

L’escola té assignades dues línies i durant el curs escolar 2017-18 les 

línies seran de 23 alumnes cadascuna. 

 

- ZONA 3: ESCOLA L’ASSUMPCIÓ: anirà des l’Av. Generalitat – Plaça 

20 de Maig – Av. Catalunya fins al C. Amposta. L’escola té assignades 

dues línies i durant el curs escolar 2017-18 les línies seran de 15 i 14 

alumnes cadascuna. 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti els 

següents ACORDS: 

 

1r.- Aprovar la proposta de zonificació per a la preinscripció P-3 per al curs 

escolar 2017-2018 d’acord amb el plànol que s’ajunta com a annex a la 

proposta. 

 

2n.- Que es presenti la proposta al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, als efectes d’autoritzar que la preinscripció per al 

proper curs 2017-2018 es pugui fer d’acord amb la mateixa. 

 

3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 

Ciutadana subàrea d’Ensenyament per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 

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

 

Deltebre, 27 de febrer de 2017. Sgt. Carlos Serra i 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 la Sra. Iolanda Gil del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

 
DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI D’ACTES I 
FESTES 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 7 de març de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 

“El qui subscriu, com a regidor delegat de la subàrea de teixit associatiu, en ús 

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

eleva la següent INFORMACIÓ: 

 

Atès que es vol establir per a aquest exercici 2017 un calendari d’actes i 

festes, als efectes que es puguin ordenar i estructurar a nivell logístic i operatiu 

tots els actes que es realitzen al nostre municipi i que s’organitzen tant des de 

l’Ajuntament de Deltebre com per les associacions i entitats del municipi en 

col·laboració del mateix Ajuntament i no es solapin els mateixos de forma 

general o, si més no, que es complementin entre ells i, per tant, que tots els 

ciutadans del nostre municipi en puguin gaudir de les mateixes i, alhora, donar-

los un enfocament al sector turístic. 

 

Atès que l’agenda dels actes i festes per aquest 2017 serà la següent: 

 

AGENDA D’ACTES I FESTES 2017 

 

MARÇ 2017 

4 de març: CARNAVAL INFANTIL. Associació Local de la Dona de La Cava 

5 de març: FESTA DELS TRES TOMBS. Associació Tres Tombs de Deltebre 

5 de març: TIRADA DEL BARREIG DE LA BARRACA. Societat de Caçadors 

Sant Miquel de La Cava 

5 de març: MERCADET FORA ESTOCS. Fecotur 
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8 de març: DIA DE LA DONA TREBALLADORA. ADAS, Associació de Dones 

de Deltebre i Associació Local de la Dona de La Cava 

11 de març: CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA DONA TREBALLADORA. 

Associació Local de la Dona de La Cava 

12 de març: CURSA DEL PONT. Ajuntament de Deltebre 

12 de març: NETEJA DE PLATGES “PER UN DELTA NET”. Ajuntament de 

Deltebre 

12 de març: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús i 

Maria 

24 de març: DIA MUNDIAL DE LA POESIA. Ajuntament de Deltebre 

24 de març: PAS DE LA VOLTA CICLISTA A CATALUNYA. Vola Ciclista a 

Catalunya 

25 de març: GALA PARROQUIAL RECOLLIDA DE FONS. Parròquia Sant 

Miquel 

Del 25 de març al 9 d’abril: JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA 

TELLERINA. Ajuntament de Deltebre 

 

ABRIL 2017 

Del 25 de març al 9 d’abril: JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA 

TELLERINA. Ajuntament de Deltebre 

1 i 2 d’abril: LA PASSIÓ. Associació La Passió de La Cava 

8 i 9 d’abril: TRIATLÓ DELTEBRE 2017. Ajuntament de Deltebre 

9 d’abril: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús i Maria 

9 d’abril: CELEBRACIÓ ANIVERSARI. Centre Social Lo Maset 

9 d’abril: DIUMENGE DE RAMS. Parròquies de Sant Miquel i l’Assumpció 

14 d’abril: PROCESSÓ DEL DIVENDRES SANT. Parròquia Sant Miquel i 

Assumpció 

16 d’abril: PROCESSÓ DE L’ENCONTRE. Parròquia Sant Miquel 

Del 17 al 23 d’abril: ACTES DIADA DE SANT JORDI I INAUGURACIÓ DE LA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL. Ajuntament de Deltebre 
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20 d’abril: VENTA DE ROSES SANT JORDI. AMPA Escola Bressol l’Hortet 

23 d’abril: DIADA DE SANT JORDI. Associació Local de la Dona de La Cava 

23 d’abril: DIADA DE SANT JORDI. AMPA l’Assumpció 

27 d’abril: PREMIS RAMON CALVO. Institut de Deltebre 

29 d’abril: FESTIVAL DE TWIRLING. Club de Twirling La Cava 

30 d’abril: DIA MUNDIAL DEL PARKINSON. Associació Parkinson Terres de 

l’Ebre 

A determinar: SETMANA DE LA CULTURA MUSICAL. Societat Musical 

Espiga d’Or 

 

MAIG 2017 

Primera setmana de maig: INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE 

MÚSICA. Ajuntament de Deltebre 

6 de maig: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

13 de maig: TORNEIG FEMENÍ. U.D. Jesús i Maria 

13 de maig: DIA MÀGIC DE LES FAMÍLIES. AMPA Escola Bressol l’Hortet 

14 de maig: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús i 

Maria 

Del 19 al 21 de maig: DELTAFIRA 40 ANYS. Ajuntament de Deltebre 

20 de maig: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

27 i 28 de maig. TORNEIG ALBERT JUAN. Escola de Futbol Delta de l’Ebre 

27 de maig: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

28 de maig: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

A determinar: CONCERT DE PRIMAVERA. Societat Musical Espiga d’Or 

A determinar: TEATRE A LES ESCOLES. Companyia Delta Teatre 

 

JUNY 2017 

3 de juny: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

3 de juny: EXHIBICIÓ ANUAL. Club de Twirling Deltebre 

3 de juny: ACTE D’HOMENATGE. U.D. Jesús i Maria 
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3 i 4 de juny. TORNEIG ALBERT JUAN. Escola de Futbol Delta de l’Ebre 

Del 3 al 18 de juny: JORNADES GASTRONÒMIQUES DEL MUSCLO. 

Ajuntament de Deltebre 

4 de juny: GARXAL DESERT RACE. U.E. Lo Passador 

4 de juny: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

10 de juny: CAMPIONAT DE MOTONÀUTICA. Federació Catalana de 

Motonàutica 

10 de juny: CAMINADA POPULAR. Lliga contra el Càncer 

10 de juny: FESTA INFANTIL, CLOENDA I SOPAR FINAL DE TEMPORADA. 

U.D. Jesús i Maria 

11 de juny: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

11 de juny: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús i 

Maria 

15 de juny: ENTREGA D’ORLES EDUCACIÓ INFANTIL. Escola Sant Miquel 

16 de juny: FESTA DE 6È. AMPA l’Assumpció 

17 i 18 de juny: FESTA DE L’ARRÒS (La plantada). Ajuntament de Deltebre 

18 de juny: CORPUS CHRISTI. Parròquies de Sant Miquel i l’Assumpció 

20 de juny: ENTREGA D’ORLES 6è. Escola Sant Miquel 

21 de juny: FESTA FI DE CURS. AMPA l’Assumpció 

21 de juny: FESTA FI DE CURS. AMPA Sant Miquel 

23 de juny: FESTA DE SANT JOAN. AMPA Escola Bressol l’Hortet 

23 de juny: REVETLLA DE SANT JOAN. Associació Local de la Dona de La 

Cava 

Del 23 al 25 de juny:  FESTESDE SANT JOAN. Ajuntament de Deltebre 

25 de juny: AUDICIÓ FINAL DE CURS. Societat Musical Espiga d’Or 

Del 26 de juny al 28 de juliol. CAMPUS MULTIESPORTIU. Ajuntament de 

Deltebre i EsRiuGest 

30 de juny: FESTA FI DE CURS. AMPA Escola Bressol l’Hortet 

30 de juny i 1 de juliol: MEMORIAL “ANDRÉS FERRI” DE FUTBOL SALA. 

Associació Futbol Sala Deltebre 
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A determinar: INTERCANVI INTERNACIONAL AMB L’ESCOLA DE MÚSICA 

D’ISLÀNDIA. Societat Musical Espiga d’Or 

A determinar: FESTIVAL DE FI DE CURS. AMPA Riumar 

A determinar: FESTA FI DE TEMPORADA. Escola de Futbol Delta de l’Ebre 

A determinar: TORNEIG DE KARATE DE LES TERRES DE L’EBRE. 

Associació de Karate Kushinkai 

 

JULIOL 2017 

Del 26 de juny al 28 de juliol. CAMPUS MULTIESPORTIU. Ajuntament de 

Deltebre i EsRiuGest  

30 de juny i 1 de juliol: MEMORIAL “ANDRÉS FERRI” DE FUTBOL SALA. 

Associació Futbol Sala Deltebre 

1, 8, 15, 22 i 29 de juliol: MERCAT A RIUMAR. Ajuntament de Deltebre 

Del 3 al 28 de juliol: CURSOS DE NATACIÓ. Ajuntament de Deltebre 

4 i 25 de juliol: CAMINADES NOCTURNES. Ajuntament de Deltebre 

Del 7 al 9 de juliol: FESTES BARRACOT. Associació de Veïns del Barracot 

9 de juliol: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús i Maria 

Del 10 al 23 de juliol: DELTEBRE DANSA. Enclave Companyia de Dansa 

Del 11 de juliol al 9 d’agost: ESTADES DE TWIRLING AMB MENCIÓ 

D’ANGLÈS. Club Twirling Deltebre 

20 i 27 de juliol: NIT DE JAZZ A RIUMAR. Ajuntament de Deltebre 

23 de juliol: ACTIVITAT ESPORTIVA A LA PLATJA. Ajuntament de Deltebre 

27 de juliol: JORNADA DEL MUSCLO. Fecotur 

29 de juliol: CARNAVAL D’ESTIU I ACTUACIÓ MUSICAL DE NIT. Ajuntament 

de Deltebre 

29 de juliol: FESTIVAL D’ESTIU. Club Patí Deltebre 

A determinar: CAMPUS CONEIX. Escola de Futbol Delta de l’Ebre 

 

AGOST 2017 
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Del 11 de juliol al 9 d’agost: ESTADES DE TWIRLING AMB MENCIÓ 

D’ANGLÈS. Club Twirling Deltebre 

4 d’agost: ACTIVITAT LÚDICA A RIUMAR. Ajuntament de Deltebre 

5 d’agost: ÒPERA A LA PLATJA. Ajuntament de Deltebre 

5, 12, 19 i 26 d’agost: MERCAT A RIUMAR. Ajuntament de Deltebre 

6 i 20 d’agost: ACTIVITAT ESPORTIVA A LA PLATJA. Ajuntament de 

Deltebre 

8 d’agost: CAMINADA NOCTURNA. Ajuntament de Deltebre 

10 d’agost: PREGÓ I PRESENTACIÓ DE PUBILLES FESTA MAJOR C.D. LA 

CAVA 

12 d’agost: PREGÓ I PRESENTACIÓ DE PUBILLES FESTA MAJOR 

DELTEBRE. Ajuntament de Deltebre 

De l’11 al 20 d’agost: FESTA MAJOR DELTEBRE 

De l’11 al 20 d’agost: FESTA MAJOR C.D. LACAVA 

14 d’agost: FESTIVAL “ROCKSTIDA”. Centre Social Lo Maset 

24 d’agost: NIT DE JAZZ A RIUMAR. Ajuntament de Deltebre 

26 d’agost: NIT DE MARIDATGE. Ajuntament de Deltebre 

A determinar: JORNADA D’ACTES TAURINS. Associació Cultural Taurina La 

Divisa 

A determinar: MERCADET FORA ESTOCS. Fecotur 

 

SETEMBRE 2017 

De l’1 al 3 de setembre: FESTES DE SANT RAMON. Associació de Veïns 

Gent del Barri Sant Ramon 

2 i 9 de setembre: MERCAT A RIUMAR. Ajuntament de Deltebre 

Del 2 al 17 de setembre: JORNADES GASTRONÒMIQUES DE L’ARRÒS. 

Ajuntament de Deltebre 

5 de setembre: CAMINADA NOCTURNA. Ajuntament de Deltebre 

Del 9 al 11 de setembre: ACTES DIADA DE CATALUNYA. Ajuntament de 

Deltebre 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

26 
 

9 de setembre: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

10 de setembre: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús i 

Maria 

16 de setembre: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

16 de setembre: ESPIGA FOSCA. A.E. Lo Passador 

17 de setembre: FESTA DE L’ARRÒS (La sega). Ajuntament de Deltebre 

Del 20 al 24 de setembre: DELTEBRE CONVIDAT AL FESTIVAL DEL LOIRE 

A ORLEANS (FRANÇA). 

23 de setembre: TORNEIG DE FUTBOL BASE. U.D. Jesús i Maria 

24 de setembre: TROBADA DE GRUPS DE BALL DE JOTA. Ajuntament de 

Deltebre i Colla Sardanista i de Jotes de Deltebre 

Del 29 de setembre a l’1 d’octubre : FESTES DE SANT MIQUEL. Parròquia 

Sant Miquel 

A determinar: BENVINGUDA DELS ALUMNES. AMPA Escola Riumar 

 

OCTUBRE 2017 

Del 29 de setembre a l’1 d’octubre : FESTES DE SANT MIQUEL. Parròquia 

Sant Miquel 

6, 7 i 8 d’octubre: JORNADES DE TEATRE. Companyia Delta Teatre 

8 d’octubre: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús i 

Maria 

12 d’octubre: TORNEIG MEMORIAL “LO MAGRE”. U.D. Jesús i Maria 

Del 13 al 29 d’octubre: JORNADES GASTRONÒMIQUES DE L’ÀNEC. 

Ajuntament de Deltebre 

Del 21 al 29 d’octubre: CAMPIONAT ORNITOLÒGIC DE CATALUNYA. 

Associació Ornitològica de l’Ebre 

Del 27 al 31 d’octubre: PASSATGE DEL TERROR. Associació de Joves Les 

Marfantes 

30 d’octubre: PASSADÍS DEL TERROR. AMPA Escola Riumar 
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31 d’octubre: CASTANYADA INFANTIL. Associació Local de la Dona de La 

Cava 

31 d’octubre: LA CASTANYADA. Centre Social Lo Maset 

A determinar: LA CASTANYADA. AMPA Escola Riumar 

 

NOVEMBRE 2017 

9 i 16 de novembre: ACTES MARATÓ DE TV3. Associació Local de la Dona 

de La Cava 

11 de novembre: HOMENATGE A LES DONES SILENCIADES. Associació de 

Dones Agents de Salut 

12 de novembre: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús 

i Maria 

Del 24 al 26 de novembre: GRAN RECAPTE D’ALIMENTS. Càritas Sant 

Miquel i Assumpció 

A determinar: PREMIS LITERARIS TERRA DE FANG. Ajuntament de Deltebre 

A determinar: DELTEBRE DE TAPES. Ajuntament de Deltebre 

A determinar: CONCERT DE SANTA CECÍLIA. Societat Musical Espiga d’Or 

A determinar: GIMCANA. Associació de Joves Les Marfantes 

 

DESEMBRE 2017 

10 de desembre: MERCAT D’OPORTUNITATS. Associació de Veïns de Jesús 

i Maria 

20 de desembre: DINAR DE NADAL. AMPA Escola Riumar 

20 de desembre: DINAR DE NADAL I FESTA DEL PARE NOEL. AMPA Sant 

Miquel 

22 de desembre: PARE NOEL. AMPA Escola Riumar 

22 de desembre: CANTADA DE NADALES. Escola Sant Miquel 

23 de desembre: AUDICIÓ DE NADAL. Societat Musical Espiga d’Or 

24 de desembre: PARE NOEL. Associació Local de la Dona de La Cava 
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24 de desembre: PARE NOEL. Associació de Veïns Gent del Barri de Sant 

Ramon 

27, 28 i 29 de desembre: PARC NADALENC. Ajuntament de Deltebre 

30 de desembre: CURSA DELS INNOCENTS. Ajuntament de Deltebre 

30 de desembre: TROBADA BENÈFICA I SOPAR. U.D. Jesús i Maria 

31 de desembre: FI D’ANY. Associació de Veïns de Jesús i Maria 

31 de desembre: FI D’ANY. Parròquia Sant Miquel 

Data a determinar: PREMIS DELTEBRE. Ajuntament de Deltebre 

Data a determinar: VISITA DEL PATGE REIAL. Ajuntament de Deltebre 

Data a determinar: MERCAT DE NADAL. Fecotur 

A determinar: ACTUACIÓ DEL GRUP INSTRUMENTAL. Societat 

Musical Espiga d’Or 

A determinar: FESTIVAL DE NADAL. Club Patí Deltebre 

A determinar: LOS PASTORETS. Associació La Passió de La Cava 

 

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

s’adoptin els següents ACORDS: 

 

1r.- Aprovar el calendari d’Actes i Festes per a l’any 2017 d’acord amb 

l’agenda dels actes i festes 2017. Aquesta previsió podrà modificar-se per 

situació sobrevingudes o d’adversitat meteorològica.  

 

2n- Facultar a l’alcalde-president, Sr .Lluís Soler Panisello, per al 

desplegament i execució eficaç del que s’acordi. 

 

3r.- Notificar el present acord a totes les entitats i associacions que realitzaran 

actes  amb  la  col·laboració  d’aquest  Ajuntament  per  al  seu  coneixement  i 

efectes oportuns. A la vegada, donar publicitat del calendari d’actes a la web 

de l’Ajuntament  i en el catàleg d’actes d’estiu, entre d’altres.  
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4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrees 

d’hisenda i de protocol, i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 

Ciutadana subàrees de festes i de teixit associatiu per als efectes que 

correspongui. 

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

Deltebre, 2 de març de 2017. Sgt. Robert Bertomeu Callau.” 

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 la Sra. Iolanda Gil 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. 

 

MOCIONS 
  
 
10È.- MOCIÓ D'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 

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, grups municipals del PDeCAT i ERC-AM 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: 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.  
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El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar 
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió 
executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc 
de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El 
manifest expressa el següent: 
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat 
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat 
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és 
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin 
així.  
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més 
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració 
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es 
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la 
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen 
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.  
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les 
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a 
decidir.  
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat 
amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat 
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible 
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar 
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per 
agreujar els existents. 
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest 
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment 
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i 
l’adopció final d’acords eficaços.  
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Per tot això :  
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les 
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un 
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà 
de ser políticament vinculant i efectiu.  
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles 
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà 
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb 
l’Estat espanyol.  
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les 
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del 
poble que s’expressa amb el vot.  
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. 
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat 
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 8 de 
novembre de 2016, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als 
objectius que perseguia el mateix.  
 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat 
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de 
Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís 
amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte 
Nacional pel Referèndum. 
 
Per tot això, al ple de la Corporació PROPOSEM que s’adoptin els següents:  
 
ACORDS 
 

Primer.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre al PACTE 

NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 
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Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL 

REFERÈNDUM.  

 

Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 

sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

 

Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de 

Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 

(ACM).  

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 7 de març de 2017. PDeCAT i ERC-AM.” 
 

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 a favor de la proposta. 

Intervé la Sra. Iolanda Gil del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 
que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

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

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

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

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

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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) i dos vots en contra de Tomàs Castells Fresquet 

(PPC) i Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  i per tant resta expedit 
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el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 

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

11è.- MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST D’UNIÓ DE PAGESOS PER LA 
DIGNITAT DE LA PAGESIA 
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, grups municipals del PDeCAT, ERC-AM i CE-SD-CP  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: 
 
La Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha 
estat compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i 
nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el 
sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat amb el camp, 
de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país 
del futur.  
 
Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català va organitzar la 
primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el passat 28 de gener. 
Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català 
contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.  
 
Primer.- Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la 
societat. 
 
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector 
agropecuari i forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració 
política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i 
per això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental les funcions 
del sector: 
 

a) L’abastament segur d’aliments a la població. 
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge 

agrari i rural. 
c) L’ocupació equilibrada del territori.  

 
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el 
compromís del sector agropecuari i forestal català sense obtenir més 
contraprestació, cas que n'hi hagi, que la prevista a la Política Agrària Comuna, 
cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de béns 
públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment.  
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Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió 
Europea i que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que 
només han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització 
Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia 
ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les 
activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi. 
 
Segon.- Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional 
catalana de ser  representada institucionalment en més de dos terços per 
Unió de Pagesos. 
 
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994) la Unió 
de Pagesos de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la 
pagesia professional catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha 
obtingut una representació lleugerament superior als dos terços, no obstant 
això, l’actual Govern i els que l’han precedir han desenvolupat polítiques i 
normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de 
Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia professional 
a les institucions catalanes. 
 
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia 
professional catalana es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del 
Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, 
Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació 
professional contínua i ocupacional, autònoms,(...) i, també, en òrgans de 
participació socioeconòmica de determinades administracions locals. 
 
Tercer.- Preus remuneradors per a la pagesia. 
 
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, 
del 39% de l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per 
l’evolució de la Política Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment 
els preus tenallada per la liberalització deslleial en l’accés al mercat interior la 
Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta a 
suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A 
aquests dos aspectes cal afegir l’encariment desmesurat de determinats costos 
de producció. 
 
El Parlament de Catalunya ha instat el Govern reiteradament a treballar per 
assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes 
agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials suficients per dur a 
terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i 
d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, 
consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les 
normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris.  
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Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que 
permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els 
contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com 
l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin 
la transparència dels mercats. 
 
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar 
totes les mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots el 
mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la 
distribució dels productes agroalimentaris. 
 
Quart.- Respecte a les prioritats en desenvolupament rural. 
 
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït 
en un 74% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 
de Catalunya, no obstant això, a la Taula Agrària i, després al debat monogràfic 
del Ple del Parlament, es van acordar unes prioritats en programació i 
execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les 
inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i 
ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals 
(muntanya i desfavorides).  
 
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir 
la desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari 
i forestal i, mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en 
programació i execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les 
retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.  
 
Cinquè.- Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. 
 
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen 
any rere any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions 
agràries. No podem esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el 
Departament d’Agricultura han de destinar els recursos humans i econòmics 
necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais 
cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, 
simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds 
d’actuacions excepcionals. 
 
També exigim al Departament d'Agricultura que declari l’emergència cinegètica 
tot l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que 
l’execució de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir 
les poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència. A més, la 
Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda demostrada la 
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manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per 
minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa. 
 
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que 
s’analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense 
perjudicar al bestiar domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures 
necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es 
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal 
que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada 
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de 
la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants 
conflictes amb la ramaderia extensiva. 
 
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna 
salvatge a tot el territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació 
específica de caça i de gestió de la fauna, però, mentre no es disposa del nou 
marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual. 
 
 
Sisè.- Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i 
productius. 
 
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme 
que està aplicant la Generalitat de Catalunya, a l’exigir o no autoritzar 
construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i 
forestal en base a criteris i procediments fora de les normes, així com, 
l’establiment d’un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions 
ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no 
intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions 
comprovables.  
 
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin i corregeixin els impactes de 
les infraestructures, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no 
urbanitzable i l’establiment del Pla Sectorial Agrari. Així com, definir les noves 
zones amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a les 
zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona 
d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.  
 
Per tot això, PROPOSEM al Ple de la Corporació l'adopció dels acords 
següents: 
 
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la 
pagesia.  
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2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 

- Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de 
Catalunya 

- Sr. Joan Caball, Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de 
Catalunya  
 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre) , 7 de març de 2017. PDeCAT, ERC-AM i CE-SD-
CP.”   
 

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 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 la Sra. Iolanda Gil del grup municipal de CE-SD-CP i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 
que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

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

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

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

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

Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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 en contra de 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. 
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PART DE CONTROL 
 
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 231/2017 A LA NÚM. 325/2017 
 

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. 231/2017 a la núm. 325/2017 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. 
 
No n’hi van haver. 
 
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
No n’hi van haver. 
 
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 
 
  
  


