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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 12/2017 
DATA:  7 DE NOVEMBRE DE 2017 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:25 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques,  Sr. Salvador 
Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Francisco Castro 
Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. José 
Emilio Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. 
Carla Aliau Ribes, Sr. Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, 
Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago 
Callau. 
 
Excusats: Ningú 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTIVA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES: 
 
- ORDINÀRIA NÚM. 10/2017, DE 17 D’OCTUBRE. 
- EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 11/2917, DE 24  D’OCTUBRE 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a les 
actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat. 
 
AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA 
 
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
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CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 3A FASE. 
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 31 d’octubre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part basant-se en la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora de la subàrea 
d’hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 

 
Antecedents: 
 
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 11 d’abril de 2017, va 

aprovar inicialment (provisionalment) 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, 3a Fase, 
l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un 
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 

2. Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP núm. 78, de 24 d’abril de 
2017 i al BOE núm. 140, de 13 de juny de 2017, perquè, en el termini de 
trenta dies, les persones interessades hi poguessin presentar 
reclamacions. 

 
3. Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat, contra l’acord 

d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials, les 
següents al·legacions per part dels següents interessats: 

 
Jesús Ferreres Cases (2710), Javier Palacio Ronda (2736), Juan José 
Casanova Franch (2759), Isabel Power Apellaniz (2798 i 3967), Joan 
Prats Rius (2829), Patricia Mott (2828), Liliane Ransy (2872), Giles 
Henri Le Gac (2932), Patricia Bertomeu Bayo (2974), Juan Orejas 
Delgado (2982), Francisco Javier Gonzalez Matesanz (3303), Josep 
Maria Sala Güell (3304), Josep Monné Mira (3306 i 3307), Antonio 
Moya Mañés (3310), Mamoun Tarabishi (3346), Comunitat de 
Propietaris “La Salvagina” (3348), Daniel Prieto (3385), Jaime Lorenzo 
Garcia (3387), Josep Lluís Oriol Ventayol (3391), Iñigo Ajuria Mendoza 
(3419), Joseph Boonen (3420), Carmen Espinosa Cotaina (3453), Jordi 
Bo Franch (3517), Begoña Corredera i Alejando Aparicio (3562 i 3741), 
Jürgen Johann Schneider (3592), José Ignacio Sanz de Castro (3609), 
José Garcia Ribell (3649), Frederic Martín Ruiz (3849), Josep Manrique 
Cazorla (3883 i 4130), Antonio Gonzàlez Rodriguez (3905), Lluís Valls 
Tafalla (3963), Maria Isabel Doval Figueroa (4054), José Peñalver 
Martinez 4075), Lorenzo Gilabert Franch (2774), Sergio Galtarosa Martí 
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(4083), Christian Jean Yves Guilloux (4917) i Joan Salvador Zaragoza 
Bo (5356). 
 

4. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les reclamacions 
presentades, les quals han de ser estimades en tot o en part, o 
desestimades de forma motivada, en l’acord definitiu d’imposició i 
ordenació de les contribucions especials. 
 

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

 
PRIMER. 
No tenir en consideració les al·legacions presentades per Patricia Mott i José 
Ignacio Sanz de Castro, per quant no es tracta d’al·legacions a l’expedient de 
Contribucions Especials. Malgrat això, donar trasllat dels mateixos, si s’escau, 
als Departaments corresponents, per tal que els tinguin en consideració. 

 
SEGON. 
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per Jesús Ferreres Cases, 
Javier Palacio Ronda, Isabel Power Apellaniz (2), Giles Henri Le Gac, Patricia 
Bertomeu Bayo, Francisco Javier Gonzalez Matesanz, Antonio Moya Mañés, 
Daniel Prieto, Jaime Lorenzo Garcia, Josep Lluís Oriol Ventayol, Carmen 
Espinosa Cotaina, Jordi Bo Franch, Jürgen Johann Schneider, Josep Manrique 
Cazorla (2), Antonio Gonzàlez Rodriguez, Maria Isabel Doval Figueroa, José 
Peñalver Martinez, Lorenzo Gilabert Franch, Joan Salvador Zaragoza Bó i 
Christian Jean Yves Guilloux, d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i 
Jurídic que s’adjunta a la Proposta, i incloure les modificacions que en el seu 
cas s’escaiguin. 

 
TERCER.  
Estimar parcialment les al·legacions presentades per Josep Monné Mira (2) i 
Sergio Galtarosa Martí, 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. 
 
QUART. 
Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Juan José Casanova 
Franch, Joan Prats Rius, Liliane Ransy, Juan Orejas Delgado, Josep Maria 
Sala Güell, Mamoun Tarabishi, Comunitat de Propietaris “La Salvagina”, Iñigo 
Ajuria Mendoza, Joseph Boonen, Begoña Corredera i Alejando Aparicio (2), 
José Ignacio Sanz de Castro, José Garcia Ribell, Frederic Martín Ruiz i Lluís 
Valls Tafalla, pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que 
s’adjunta a la Proposta. 
 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

4 
 

CINQUÈ. 
Modificar les dades corresponents al finançament, aprovades inicialment pel 
Ple Municipal de data 11 d’abril d’enguany, d’acord amb les següents 
determinacions: 
- El cost previst de l’obra es fixa en TRES MILIONS TRETZA MIL CINC-

CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
(3.013.559,34 €), resultant de l’adjudicació definitiva de l’execució de les 
obres, acordada pel Ple Municipal, en aquesta mateixa sessió, el qual és 
totalment suportat per l’Ajuntament. 

- Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en UN MILIÓ 
VUIT-CENTS TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS 
AMB VINT CÈNTIMS (1.838.271,20 €), corresponents al 61 % del cost 
suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, 
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de 
prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar 
els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 

- S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 
lineals de façana de la finca (50 %) i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa (50 %). 

 
SISÈ. 
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions 
especials per les obres de Finalització de la urbanització de la Zona V del nucli 
de Riumar, 3a Fase. 

 
SETÈ. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades, així 
com la liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions 
especials, per a la seva constància. 

 
VUITÈ. 
El pagament de les liquidacions es farà efectiu en el termini establert a l’art. 
62.2 de la LGT des de la notificació de la liquidació emesa per BASE – Gestió 
d’ingressos, organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de 
Tarragona a qui s’ha conferit l’oportuna delegació. 
 
Aquestes contribucions especials es recaptaran en tres terminis: 8,16 per cent 
exercici 2017, 45,92 per cent l’exercici 2018 i 45,92 per cent l’exercici 2019. 

 
NOVÈ. 
Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
de que, contra el mateix, s’hi pugui presentar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi oportú. 
 

Deltebre, 26 d’octubre 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 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. 
 

3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ALLIBERAMENT RESTA 

PARTIDA ANUAL DE L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’IMATGE 

DE POBLE, D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS NÚM. 11/2017 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ 

JURÍDICA I D’APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI D’INVERSIONS 

PREVISTES AL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 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 d’Afers 
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Interns i Institucionals de data 31 d’octubre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part basant-se en la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’hisenda d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al Ple de la corporació INFORMA: 
 
Vist l’estat d’execució del pressupost a data 30 de setembre de 2017 en el seu 
apartat de despeses es desprèn que hi ha partides de despeses amb 
consignació insuficient, altres a les quals no s’esgotarà la seva consignació. 
 
Atès que en l’expedient 11/2017 que s’adjunta desglossat per partides es pot 
observar que són transferències de crèdit que no incrementen el pressupost. 
 
Atès que les transferències proposades afecten a despeses corrents, 
transferències corrents i inversions. 
 
Atès que les partides que es proposen minorar no han estat incrementades 
mitjançant suplements o altres transferències. 
 
Vist que no hi ha cap compromís de despesa, en relació amb les partides que 
es proposa minorar que impedeixi aquesta modificació a excepció de les 
aplicacions pressupostàries 21000.15320 “Imatge de Poble Casc Urbà”, 
21001.15320 “Imatge de poble Riumar” i 22700.16200 “Recollida 
d’escombraries”, per quant va haver una adjudicació dels serveis bàsics 
d’imatge de poble en sessió ordinària de ple municipal de data 6 de juny de 
2017 a l’empresa Innovia Coptalia, SA, adjudicació que actualment es troba 
suspesa per resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de 
data 7 de juny de 2017, podent-se per tant alliberar la part corresponent de 
l’adjudicació del mes de desembre de 2017 per no haver-se formalitzat el 
contracte degut a l’esmentada suspensió. 
 
Vist que en l’aprovació del pressupost de l’exercici 2017, concretament amb 
l’annex del quadre d’inversions es preveia la formalització d’un préstec per 
import de 498.040,99 euros com a part de finançament de les inversions 
incloses al pressupost de 2017 amb el següent detall: 
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Vist que la part de finançament amb préstec de les obres de finalització de la 
urbanització del nucli de Riumar 3a fase no s’ha portat a terme al disposar 
d’altre finançament, i l’arranjament de vies públiques es preveu per a l’exercici 
2018. 
 
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 179 i 180 del RDL 
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, PROPOSA al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
1r.- Que es procedeixi a alliberar la quantitat de 60.241,50.-€ de l’adjudicació 
dels serveis d’imatge de poble del mes de desembre de 2017, per quant 
aquesta adjudicació es troba suspesa d’acord amb la resolució dictada pel 

econ. Prog. 

 
 
Sub-
proj. Descripció  Subvenció  

 AEP/ 
CANON 

 Altres 
TAXA   CE   PRESTEC   AM   TOTAL  

60000 15310 
 

Compra terrenys 
 

      
 

200.000,00 200.000,00      

60900 15100 
 
01 Planejament  i projectes   

    
150.000,00 150.000,00 

60900 15320 
 
01 Riumar 2a Fase plurian. 2017 

 

(55000) 
77.170,70 

 
479.232,60 

 
206.473,91 762.877,21 

60900 15320 

 
 
03 Riumar 3a Fase plurian. 2017-2019 

 
     182.727,70 116.825,90 

 
299.553,60 

60900 15321 

 

Mobilitat urbana i imatge de poble      77.000,00 77.000,00 

60900 15322 

 

Altres inversions en infraestructures  
(55000) 

22.829,30    77.170,70 100.000,00 

60900 33210 

 
01 Centre Cultural      50.000,00 50.000,00 

60900 43200 
 
01 Equipament d’enfocament turístic  

    
57.000,00 57.000,00 

60900 92000 

 
 
 
01 

Altres inversions noves en 
infraest.LEADER 
Pavelló fluvial Generalitat 

(79000) 
150.000,00 

(75081) 
175.000,00     25.000,00 350.000,00 

61900 15320 
 
01 

Arranjament vies públiques ús 
específic    360.000,00 240.000,00  600.000,00 

61900 15321 
 
01 Arranjament vies públiques ús general    60.000,00 140.000,00  200.000,00 

61900 15322 
 
01 Arranjament vies públiques ús tributat 

(76100) 
214.196,00      214.196,00 

61900 16500 
 
01 Soterrament línies elèctriques    67.500,00 1.215,09 81.284,91 150.000,00 

62300 92000 
 
01 Maquinària, inst.tècniques i utillatge 

     
15.000,00 15.000,00 

62300 92001 
 
01 Logística teixit associatiu      10.000,00 10.000,00 

62400 92000 
 
01 Vehicles 

     
5.000,00 5.000,00 

62500 92000 
 
01 Mobiliari 

     
7.000,00 7.000,00 

62501 13200 
 
01 Mobiliari i altres policia local      2.000,00 2.000,00 

62600 92000 
 
01 Equip processos informàtics 

     
12.000,00 12.000,00 

62900 13200 
 
01 Adquisició armes policia local 

     
2.000,00 2.000,00 

62900 92000 
 
01 Adequació edificis municipals      20.000,00 20.000,00 

63200 34200 
 
01 Adequació Complex Esportiu 

(76105) 
125.000,00     40.000,00 165.000,00 

63200 92000 
 
01 Adequació edificis municipals 

(76105) 
20.000,00     70.000,00 90.000,00 

63200 23100 
 
01 Adequació edificis socials 

(76108) 
20.000,00     80.000,00 100.000,00 

  

 
TOTALS 704.196,00 100.000,00 

 
1.149.460,30 498.040,99 1.186.929,52 3.638.626,81 
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Tribunal de Contractes del Sector Públic en data 7 de juny de 2017, d’acord 
amb el següent detall: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descipció AD Innovia 
Coptalia, SA 

Part alliberar 

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

urbà 
115.121,51.-€ 16.445,93.-€ 

21001.15320 Imatge de poble- Riumar, 
vies cicloturístiques i 
platges 

44.614,86.-€ 6.373,55.-€ 

21001.15320 Imatge de poble- Riumar, 
vies cicloturístiques i 
platges 

29.476,16.-€ 4.210,88.-€ 

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

  
En cas d’aixecament de la suspensió, la previsió de formalització del contracte 
seria en data gener de 2018. 
 
2n.- Que es procedeixi a modificar el quadre d’inversions aprovat amb el 
pressupost 2017, vinculant el préstec a les següents inversions i amb el detall 
que s’especifica a continuació: 
 

  Préstec AM TOTAL 

60900.92000 Pavelló fluvial 325.000,00 25.000,00 350.000,00 

60900.15321 Mobilitat urbana i 
imatge de poble 

 
116.825,90 

 
107.000,00 

 
223.825,90 

  441.825,90 132.000,00 573.825,90 

 
 
3r.- Que s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits 11/2017 que s’adjunta: 
 

RESUM PARTIDES MODIFICACIÓ CRÈDIT 

PARTIDA  DESCRIPCIÓ ALTA BAIXA 

20800.34200 Renting instal·lacions esportives 2.401,38  

21400.13200 
Reparació i conservació vehicles policia 
local 3.200,00  

21400.15320 
Reparació i conservació vehicles vies 
públiques 4.800,00  

22100.92000 Subministre edificis municipals 5.000,00  

22103.13200 Subministre carburants policia local 2.000,00  

22103.15320 Subministre carburant vies públiques 3.000,00  

22200.33000 Comunicacions cultura 300,00  

22400.92000 Assegurances 2.000,00  
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22699.92001 Logística i actes (premis Deltebre) 15.000,00  

22706.16501 Subministre i serveis enllumenat 21.000,00  

22799.41900 Accions defensa territori 32.000,00  

46600.16200 Residus Consell 227.924,00  

60900.15321 
Mobilitat urbana i imatge de poble 
(cruïlles) 116.825,90  

62400.92000 Vehicles adquisició 7.000,00  

62900.92000 Equipaments edificis municipals 10.000,00  

63200.92000 Adequació edificis municipals 14.000,00  

63200.92001 Logística, teixit associatiu  8.200,00  

10000.91200 Retribucions òrgans de govern  19.000,00 

16000.91200 S.S. Òrgans de govern  5.000,00 

21000.15320 Imatge de poble-casc urbà  53.901,38 

21001.15320 Imatge de poble-Riumar  15.000,00 

22700.16200 Recollida escombraries  227.924,00 

46700.94201 Consorci mosquit  37.000,00 

60900.15320 Riumar III Fase  116.825,90 

   474.651,28 474.651,28 
 

 
 
4t.- Exposar al públic la modificació de crèdits i el canvi del quadre d’inversions 
previst a l’annex del pressupost 2017, durant el termini reglamentari de 15 dies 
hàbils, a partir del dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Els dos 
expedients s’entendran definitivament aprovats si no es presenten 
reclamacions, en cas contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. 
Els expedients romandran, a disposició dels interessats, a l’Àrea d’Afers Interns 
i Institucionals subàrea d’Intervenció Municipal. 
 
5è.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 31 d’octubre 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. 
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Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

 
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), 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), 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 
 

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
PER PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DIVERSOS 
CRITERIS DE VALORACIÓ PER QUE HAN DE REGIR L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES REFERENT AL “PROJECTE 
FASE III DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE RIUMAR ZONA V DE 
DELTEBRE”. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 31 d’octubre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part basant-se en la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
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Exp. General:  2017/3696    
Assumpte: Procediment obert, amb tramitació ordinària, diversos 

criteris de valoració per que han de regir la l’adjudicació del 
contracte administratiu d’obres referent al “PROJECTE 
FASE III DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE RIUMAR 
ZONA V DE DELTEBRE” 

  
1.- Per acord de Ple de data 11 de juliol de 2017 es va aprovar l'expedient de 
contractació REFERENT AL “PROJECTE FASE III DE LES OBRES 
D’URBANITZACIÓ DE RIUMAR ZONA V DE DELTEBRE i es va licitar per un 
import de 3.671.523,23€, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
3.034.316,72€ pressupost net, i 637.206,51€ en concepte d’Impost sobre el 
valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini d’execució de 10 mesos. 
 
2.- En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 19/07/17 es 
publicà l'anunci de licitació. Així mateix es va efectuar la publicació al Diari 
Oficial de Generalitat de Catalunya de data 20/07/17 i en el perfil del 
contractant en data 19/07/17.  
 
3.- En data 31/08/2017 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la 
relació definitiva de candidats admesos, que va ser la següent: 

 

 ENTRADA NIF/CIF EMPRESA 

1 4671 A46041711 BECSA, S.A. 

2 4680 A08112716 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 

3 4688 A43105220 GILABERT MIRO, S.A. 

4 4689 A43025766 CONTRUCCIONES 3 G, SA 

5 4690 A17013863 CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 

6 4694 A25012386 

B43393222 

UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 

SAU – EXCAVACIONS VIVES ANGUERA SL 

7 4695 A28017986 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A  

8 4702 B43387760 SERVIDEL, SLU 

 

La mesa de contractació es reuneix en data 27/09/2017 per l'obertura del 
sobre 2. En el mateix acte se sol·licita informe al tècnic municipal del qual 
se’n desprèn la següent valoració: 
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La mesa de contractació es reuneix en data 02/10/2017 per la presentació 
del resultat de les ofertes contingudes en el sobre 2 i procedeix a l'obertura 
del sobre 3. En el mateix acte se sol·licita informe al tècnic municipal del qual 
se’n desprèn la següent valoració:  

 

 

La mesa proposa elevar a l’òrgan de contractació relació de les ofertes 
classificades per ordre decreixent, d’acord amb les puntuacions obtingudes 
en virtut dels informes tècnics:  

 Empresa 
Puntuació  

1 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 
90,90 

2 SERVIDEL 
89,35 

3 
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU – 
EXCAVACIONS VIVES ANGUERA SL 88,50 

EMPRESA

Millora: Disseny de la 

Plaça Europa i execució 

del disseny

Puntuació màxima 10 

punts

Memòria explicativa de 

l’obra

Puntuació màxima 5 punts

total

BECSA, S.A. 1,5 3 4,5

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 4,5 3 7,5

GILABERT MIRO, S.A. 6,5 3 9,5

CONTRUCCIONES 3 G, SA 4 2,5 6,5

CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 4 3 7

UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

SAU – EXCAVACIONS VIVES ANGUERA SL
5,5 2 7,5

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A 5,5 3 8,5

SERVIDEL, SLU 7,5 3 10,5
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4 CONTRUCCIONES 3 G, SA 86,42 

5 BECSA, S.A. 79,43 

6 CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 78,70 

7 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A  
73,91 

8 GILABERT MIRO, S.A. 72,49 

 
4.- En data 17 d'octubre de 2017 en sessió Plenària es va aprovar la 
classificació, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l’expedient 
de contractació de referència i es va requerir a l’empresa ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, SA perquè, d’acord amb els articles 146.4 i 151.2 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, com a licitador que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa  presentés la documentació administrativa 
(solvències) i la garantia definitiva. 
 
5.- El Secretari de la corporació ha emès certificat que posa de manifest que 
s’ha donat compliment a l’esmentat requeriment. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

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

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

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

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

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb 
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, és l’alcalde i per delegació d’aquest la Junta de Govern Local 
 
Per tot l’exposat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el 
“PROJECTE FASE III DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DE RIUMAR ZONA 
V DE DELTEBRE” a l'empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 
amb NIF A08112716, per l’import de 2.886.559,34€ IVA inclòs, amb el 
desglossament següent: 2.385.586,23€, pressupost net, i 500.973,11€ en 
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció 
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, i amb les millores 
ofertades. 
  
Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el 
corresponent contracte administratiu. 
 
Tercer.- Nomenar responsables del contracte els tècnics de Dinamització 
Territorial i Imatge de Poble. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en 
el procés de contractació, al responsable del contracte i al director facultatiu, 
amb indicació dels recursos procedents. 
  
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 
del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 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 
subàrees d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Territorial i 
Imatge de Poble subàrea d’imatge de poble per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 30 d’octubre 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. 
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Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

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

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb catorze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (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)  
i Tomàs Castells Fresquet (PPC) i tres vots d’abstenció de Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i  Dayana Santiago Callau 
(CUP DELTEBRE-PA), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el 
Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a 
l’execució d’aquest acord. 
 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE FORMALITZACIÓ D’UN PROTOCOL 
DE COL.LABORACIÓ PER IMPULSAR LA CREACIÓ DEL COMITÉ 
ORGANITZADOR DELS WORLD SPORTS GAMES 2019 
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 31 d’octubre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part basant-se en la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, com a tinent d’alcalde de l’Àrea d’Afers 
Interns i Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al Ple municipal eleva la següent PROPOSTA: 
 
Atès que el passat 4 de març de 2017, el comitè executiu de la International 
Workers and Amateurs in Sports Confederation (CSIT), promotora dels World 
Sports Games (WSG), va escollir la candidatura “Tortosa-Terres de l’Ebre” per 
organitzar els Jocs de 2019, un esdeveniment que durant uns dies serà la 
referència de l’esport popular a tot el món. 
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Atès que tant la Unió de Consells Esportius de Catalunya com els Ajuntaments 
de Deltebre, Tortosa, Amposta, Gandesa, Móra d’Ebre i Sant Carles de la 
Ràpita comparteixen el mateix interès per fer dels World Sports Games (WSG) 
2019 un esdeveniment marcat per l’excel·lència en la seva organització, que 
projecti Terres de l’Ebre en termes internacionals; posicionant-la com a 
referència de l’esport popular en l’àmbit mediterrani i potenciant l’excel.lent 
marca turística desenvolupada al llarg dels anys, tenint en compte que ens 
trobem en un escenari reserva de la biosfera i entre els parcs naturals dels 
Ports i del Delta de l’Ebre. 
 
Aquest que per tant és voluntat d’aquest Ajuntament formalitzar un protocol de 
col·laboració que té com a objecte i finalitat la creació del Comitè Organitzador 
dels WSG’19, com a ens que coordinarà i tutelarà totes les actuacions 
necessàries per l’organització dels World Sports Games fins la seva clausura i 
posterior balanç, així com determinar els mecanismes mitjançant els quals 
s’interrelacionaran les parts i fixarà els termes de col.laboració amb concreció 
suficient.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple Municipal PROPOSO que s’adoptin els 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la formalització del Protocol de col.laboració per impulsar la 
creació del comitè organitzador dels World Sports Games 2019, del qual forma 
part l’Ajuntament de Deltebre, que consta de VUIT (8) clàusules. 
 
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la seva signatura, sens 
perjudici de la possibilitat de que s’adhereixin altres administracions. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a Consells Esportius de Catalunya per a la 
seva constància. 
 
QUART.- Traslladar el contingut del present acord a l’Àrea d’Afers Interns i 
Institucionals subàrea de relacions institucionals i a l’Àrea de Dinamització 
Social i Participació Ciutadana subàrea de promoció esportiva per als efectes 
que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 24 d’octubre 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. 
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Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE DELTEBRE I DE LA 
DECLARACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA, PEL QUE FA A LA DEFINICIÓ 
DE L'ÀREA DE NOVA CENTRALITAT PARC FLUVIAL -PAU "LO 
PASSADOR"- (EXP. 2/2016). 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 31 d’octubre de 2017, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part basant-se en la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, primer Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Afers 
Interns i Institucionals i regidor de planificació territorial, en ús de les facultats 
que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Aquest Ajuntament en la sessió ordinària celebrada en data 26 de juliol de 2016 
va aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de Deltebre, pel que fa a la definició de l’àrea de nova centralitat 
parc fluvial –Pau “Lo Passador” (exp. 2/2016) i l’informe de sostenibilitat 
ambiental com a document que forma part d’aquesta modificació puntual, el 
qual es va elaborar de conformitat amb el document d’abast de l’EAE redactat 
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pels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les Terres de l’Ebre –
Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental)- en data 7 d’abril de 2016. 
 
Pel que fa al document de la modificació va ser degudament exposat, previs els 
anuncis corresponents al BOPT núm. 150 de data 5 d’agost de 2016, al DOGC 
núm. 7175 de data 2 d’agost de 2014 i al Setmanari de L’Ebre de data 29 de 
juliol de 2016, donant-se un termini d’UN MES a efectes d’examen i 
reclamacions, no presentant-se’n durant l’esmentat termini. 
 
Pel que fa a l’informe de sostenibilitat ambiental va ser degudament exposat, 
previs els anuncis corresponents al BOPT núm. 150 de data 5 d’agost de 2016, 
al DOGC núm. 7175 de data 2 d’agost de 2016 i al Setmanari de L’Ebre de 
data 29 de juliol de 2016, donant-se un termini de QUARANTA-CINC dies 
hàbils a efectes d’examen i reclamacions, no presentant-se’n durant l’esmentat 
termini. 
 
També es va sol.licitar en relació a la modificació puntual, de conformitat amb 
l’establert a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, informe als Serveis  Territorials a 
les Terres de l’Ebre del Departament de Medi Ambient, Serveis Territorials a les 
Terres de l’Ebre del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural, Servicio Provincial de Costas, Subdirecció General 
d’Arquitectura i Paisatge, Servei d’Ordenació del Litoral (Servei de Costes),  
ACA, CODE, Parc Natural del Delta de l’Ebre, Servei de Carreteres de la 
Diputació de Tarragona, Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya a les Terres de l’Ebre, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, companyies 
subministradores d’aigua i llum, Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament d’Empresa i Ocupació (seccions de comerç, turisme i indústria), 
Representació Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre, Serveis Territorials 
a les Terres de l’Ebre del Departament d’Ensenyament i Agència de Protecció 
de la Salut. 
 
Consta a l’expedient informe de l’arquitecte municipal en relació als informes 
emesos pels organismes afectats, concretament el Servicio Provincial de 
Costas, els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els Serveis 
Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Medi Ambient, el Servei 
d’Ordenació del Litoral (Servei de Costes), als Serveis Territorials de Mobilitat a 
les Terres de l’Ebre, la Subdirecció General d’Arquitectura i Paisatge, l’ACA, el 
Servei de Carreteres de la Diputació de Tarragona, Endesa, els Serveis 
Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Ocupació 
(seccions de comerç, turisme i indústria),  l’Agència de Protecció de la Salut, el 
Servei d’Emergències a les Terres de l’Ebre, l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya, SOREA i del COPATE. 
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Atès que d’acord amb l’informe de l’arquitecte tècnic municipal s’han recollit 
totes les prescripcions efectuades pels diferents organismes dintre del 
document d’aquesta modificació puntual de les NNSS. 
 
Així mateix, no han informat durant el termini reglamentari concedit el Parc 
Natural del Delta de l’Ebre, els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament de Cultura, els Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del 
Departament d’Ensenyament, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Elèctrica 
del Ebro i la Representació Territorial de l’Esport a les Terres de l’Ebre i per 
tant s’entén que no tenen res a manifestar en relació a l’aprovació d’aquesta 
modificació puntual de les NNSS de planejament. 
 
També es van efectuar en relació a l’informe de sostenibilitat ambiental, les 
consultes que procedien d’acord amb el que estableix el document d’abast de 
l’EAE redactat pels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a les 
Terres de l’Ebre –Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental)- en data 7 d’abril de 
2016. 
 
Finalment en data 25 d’octubre de 2017, RE núm. 5967, la Direcció General de 
Polítiques Ambientals va formular la declaració ambiental estratègica amb 
caràcter favorable amb una sèrie de prescripcions que s’hauran d’incorporar a 
la proposta de modificació de les NNSS de planejament com a document que 
formarà part de la mateixa. 
 
Al mateix temps, també es va concedir audiència als ajuntaments que confinen 
amb el nostre municipi, que són l’ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, 
l’ajuntament d’Amposta, l’ajuntament de L’Aldea, l’ajuntament de Camarles i 
l’ajuntament de L’Ampolla, de conformitat amb l’establert a l’article 85.7 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Doncs, una vegada ha estat tramitat l’expedient segons el que es disposa en 
els articles, 62, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificats pel Decret Legislatiu 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d’urbanisme i 
115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme, és el procedent que aquest Ajuntament aprovi 
provisionalment la modificació de les Normes Subsidiàries i a l’efecte, al ple de 
la Corporació PROPOSO adopti els acords següents: 
 
1r.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de Planejament de Deltebre, pel que fa a la definició de l’àrea de nova 
centralitat parc fluvial –Pau “Lo Passador” (exp. 2/2016) així com la declaració 
ambiental estratègica que forma part de la mateixa i trametre a la Comissió 
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Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, a efectes de l’aprovació 
definitiva si ho troba correcte, l’expedient complert, és a dir, amb tot el relatiu a 
aquesta sessió així com la resta de documentació que integra la modificació 
aprovada. 
 
2n.- Facultar expressament al Sr. Alcalde, amb l’ajut del Tinent d’Alcalde qui 
subscriu, per a dur a terme el desplegament i execució eficaç del que s’acordi. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  26 d’octubre 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 el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), José Emilio Bertomeu 
Rio (CE-SD-CP), Jordi Torres Fabra (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-
SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), 
Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i Tomàs 
Castells Fresquet (PPC) i un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP 
DELTEBRE-PA), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
PART DE CONTROL 
 
7È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
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- DE LA NÚM. 1346/2017 A LA NÚM. 1501/2017 
 

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. 1346/2017 a la núm. 1501/2017 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. 

 
8È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, intervé l’alcalde i diu que en primer lloc 
fa un matís al que va dir al passat ple municipal el Sr. Castells, que un veí de 
Sant Jaume pagava la meitat de l’IBI rústic d’un veí de Deltebre, ell en aquell 
moment no va voler contradir-li perquè ho deia de memòria, però és 1,05 el 
tipus de gravamen tant a Sant Jaume com  a Deltebre i només ho diu perquè 
consti en acta. 
 
En segon lloc, informa que aquest diumenge que ve dia 12 s’acaba el termini 
per a votar en el procés de participació ciutadana dels dos projectes que es van 
presentar a la pluja d’idees per a l’adequació de l’entrada de Mobles Delta, que 
es pot votar a través del portal “Deltebre participa” o a l’EAC de l’Ajuntament. 
 
En tercer lloc, felicita al regidor d’acció comercial, per la iniciativa de Deltebre 
de tapes, que aquest divendres també s’acaba, i que deu establiments 
comercials han engegat innovació a la nostra cultura gastronòmica per a 
diversificar el nostre municipi, i convida a tots els veïns i veïnes que puguin 
anar als diferents restaurants que hi participen. 
 
Finalment també informa que demà a les sis de la tarda i com és habitual, 
haurà una concentració davant l’ajuntament en suport a la reivindicació de la 
llibertat i dels presos polítics que hi ha actualment a l’estat espanyol. 
 
9È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
10È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula a la 
Sra. Dayana Santiago de la CUP-DELTEBRE. 
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La Sra. Santiago pregunta com està el tema del Pla d’Igualtat, que aquest any 
al pressupost havia una partida, i saben que hi estan treballant però no com es  
troba. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula a la Sra. Anna Gimenez, regidora de la dona, 
per tal de que contesti a l’anterior pregunta. 
 
La Sra. Gimenez contesta dient que abans de festes va haver una reunió a 
nivell intern per parlar d’aquest assumpte i s’està acabant ara un esborrany de 
protocol per crear un Consell Municipal de Dones, on haurà cabuda dels 
diferents col·lectius i associacions de dones per a tractar els diversos temes 
que afecten a la ciutadania de Deltebre i el Pla Local de la Dona va lligat també 
a la creació d’aquest Consell Municipal on es tindrà molt a dir per fer-lo. És a 
dir, en properes setmanes se convocarà als col·lectius i associacions de dones 
per a començar a treballar amb el Pla Local de Dones. 
 
Demana la paraula el Sr. Tomàs Castells del PPC sobre lo que ha informat el 
Sr. Alcalde. Aquest diu que té el treball començat però ja que ho paguem entre 
tots, demanaria que els funcionaris de la casa facin un estudi de la contribució 
que paga Sant Jaume, Amposta, Sant Carles, l’Aldea, Camarles i l’Ampolla. 
Quan va fer la proposta va ser un anàlisi dels coeficients que apliquen els 
ajuntaments, i clar que Sant Jaume te el mateix que natros, però per exemple 
no li ha dit de l’Aldea o Camarles que són més baixos. Quan el PPC li proposa 
baixar els diners als pagesos no ho fa per fer pressió i crear un problema a 
l’equip de govern, ho fa perquè la gent ho necessita. Igual com l’equip de 
govern aplica les rebaixes fiscals, dons  aquesta també és una rebaixa fiscal. 
Ha de tenir en compte que al marge esquerre de l’Ebre hi ha 43.500 jornals de 
terra i quasi lo 65% són propietaris de Deltebre que cultiven arròs i enguany ha 
hagut una mala collita, i com ajuntament enlloc d’aplicar l’1,05, se podria aplicar 
una rebaixa de fins a l’1, o 0,80, com hi ha ajuntaments del voltant al nostre. 
Creu que ara és el moment d’ajudar. La qüestió no és si el PPC o el PDeCAT 
diu una cosa o una altra, la qüestió és fer política per ajudar a la gent que ho 
necessita. S’ha de mirar als ajuntaments que paguen menys, els que paguen 
igual com ara Sant Jaume no l’han tingut una mala collita. 
 
Intervé ara el Sr. Alcalde i diu que el Sr. Castells va dir al Ple que un veí de 
Sant Jaume pagava 70 i de Deltebre 140, això li va parèixer exagerat i per això 
ho va buscar i veu que l’IBI de Sant Jaume aplica el mateix gravamen que 
Deltebre, és l’únic que ha volgut clarificar, perquè si no la gent està mal 
informada amb l’exemple que va posar el Sr. Castells, per tant li dona l’opció de 
que ho rectifiqui. 
 
I tal i com li va indicar a l’altre ple, pot ser als altres ajuntaments no tenen els 
incentius a la dinamització econòmica, sector agrari com aquí a Deltebre, i que 
els propietaris que justifiquin la pèrdua de collita es poden acollir i demanar-ho, 
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i hi ha una partida pressupostària per a poder-ho demanar. Deltebre aplica una 
política redistributiva, i per als més necessitats, és de baixar impostos però 
redistribuint, per tant no és ni la CUP ni el PPC, ho diu per posar exemple de la 
seva ideologia. 
 
El Sr. Castells torna a dir que els pagesos de Deltebre tenen problemes i els 
ajuts es retarden, tenen problemes de productes que no poden aplicar per la 
normativa i no es poden combatre les plagues i fan menys producció i l’arròs no 
puja de preu. L’ajuntament te armes de baixar alguna cosa com per exemple  
enguany que és un any complicat. 
 
El Sr. Alcalde diu que està content perquè aquest ajuntament ha aplicat per 
primera vegada ajuts al sector turístic i al sector primari i que consti en acta de 
forma expressa que el tipus de gravamen de Sant Jaume i de Deltebre de l’IBI 
rústic és el mateix, més que res per deixar-ho clar. 
 
Es passa la paraula al Sr. Gervasi Aspa d’ERC, i aquest diu que simplement si 
es vol anar a una redistribució més equitativa de la riquesa hi ha mesures que 
es poden aplicar molt més concloents per arribar a la majoria de la gent i no 
només al sector de l’arròs, que qui més qui menys en te, però que siguin més 
contundents a l’hora de marcar el límit, ja que com diu el Sr. Alcalde que 
l’ajuntament està més sanejat i si s’ha de fer un acord per aplicar la mesura de 
baixar l’IBI que un govern d’Espanya va pujar de cop, l’IBI urbà, baixar natros la 
ràtio per a que al final es baixin els impostos. 
 
El Sr. Alcalde està d’acord amb els dos, però la rebaixa s’ha de fer a partir de 
que s’hagi fet la revisió i regularització cadastral, l’any vinent, però com no està 
feta encara i disposem d’una partida redistributiva i que aquells que ho 
necessiten ho puguin demanar. 
 
 
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 


