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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 10/2017 
DATA:  17 D’OCTUBRE DE 2017 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:05 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Robert 
Bertomeu Callau, Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, Sr. Francisco Castro Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. José 
Emilio Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. 
Carla Aliau Ribes, Sr. Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, 
Sr. Carles Aliau Bonet, Sr. Tomàs Castells Fresquet i Sra. Dayana Santiago 
Callau. 
 
Excusats: Ningú.  
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 

- ORDINÀRIA NÚM. 9/2017, DE 12 DE SETEMBRE. 
 
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 DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1127/2017 PEL 
QUAL ES DETERMINEN LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 
DE L'EXERCICI 2018.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es dona 
compte del decret d’alcaldia número 1127/2017 de data 15 de setembre de 
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2017 pel qual es determinen les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 
2018, restant el Ple assabentat. 
 

3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’ESTABLIMENT I 
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2018. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 11 d’octubre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 
subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
APROVACIÓ DE NOVES ORDENANCES FISCALS. 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 – Preu Públic per la prestació del servei 
d’Escola de Música. 
 
Article 1. Concepte. 
De conformitat amb el que es preveu a l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic pels serveis 
prestats per l’Escola municipal de Música. 
 
Article 2. Fet imposable. 
Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’assistència per part dels 
alumnes a l’Escola Municipal de Música, així com la impartició de classes de 
música, en les modalitats que s’ofereixen als mateixos. 
 
Article 3. Obligació de contribuir. 
L’obligació de contribuir neix en el moment que se sol·liciti la prestació del 
servei.  
 
Article 4. Quantia. 
La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la següent: 
 
Tarifa primera: Matrícula 

 EUROS 

Alumnes 100,-- 

Alumnes (1r germà) 80,-- 

Alumnes Coral Adults 20,-- 

 
Tarifa segona. Classes individuals (instruments) 
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TEMPS EUROS 

30 minuts 30,-- €/mes 

45 minuts 45,-- €/mes 

60 minuts 60,-- €/mes 

 
Tarifa tercera. Grups. 

 PREU 

Iniciació 35,-- €/mes 

Sensibilització 35,-- €/mes 

Llenguatge 35,-- €/mes 

Llenguatge adults 35,-- €/mes 

 
Tarifa quarta. Coral 
 

 PREU 

Iniciació 5,-- €/mes 

Sensibilització 5,-- €/mes 

Llenguatge 5,-- €/mes 

Coral petits 25,-- €/mes 

Coral adults 10,-- €/mes 

Llenguatge adults 5,-- €/mes 

 
Tarifa cinquena. Packs (solfeig i primer instrument) 

TEMPS PREU 

30 minuts 45,-- €/mes 

45 minuts 60,-- €/mes 

60 minuts 75,-- €/mes 

 
Tarifa sisena. Segon instrument 

TEMPS PREU 

30 minuts 15,-- €/mes 

45 minuts 23,-- €/mes 

60 minuts 30,-- €/mes 

 
Article 5. Normes de gestió. 
D'acord amb el que es preveu en l'article 45 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, les quanties exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran en 
règim d’autoliquidació, en el moment de la sol·licitud de prestació del servei o 
de la formalització de la matrícula.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
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Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 
2018. 
 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva 
modificació o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data *** d’octubre de 2017, i definitivament 30 dies hàbils 
desprès de la seva publicació. 
 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE, 
 
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES. 
 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43, REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. 
 
- Es modifica l’article 4 (Quota tributària), amb la següent redacció: 
 
Article 9. Quota tributària. 
 
Article 4. Quantia. 
La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança serà la següent: 
 

 EUROS 

A) Matrícula 124 € 

B) Servei escolar  

1. Jornada sencera ( De 9 a 13 i 15 a 18 h.) 148 €/mes 

2. Jornada partida ( De 9 a 13 o de 15 a 18 h.) 125 €/mes 

C) Escolarització amb menjador  

1. Tarifa mensual 124  € 

2. Carmanyola mensual 75 € 

3. Càtering diari (esporàdic) 7,50 € 

4. Carmanyola diària (esporàdic) 4,50 € 

D) Acollida matí (de 8h. a 9h.):  

1. Tots els dies del mes (de 7,50 a 9,00 h.) 27 €/mes 

2. Tots els dies del mes (de 8,30 a 9,00 h.) 13’50 €/mes 

E) Acollida tarda (de 18h. a 19h.):  

1. Tots els dies del mes 15 €/mes 

F) Acollida esporàdica (de 8 a 9 h. o de 18 a 19 h.) 3’10 €/dia 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment l’establiment i modificació de les ordenances fiscals per a 
l’exercici de 2018, d’acord amb la relació que es detalla a la proposta. 
 
SEGON. 
Exposar al públic aquest acord per tal de que contra el mateix, en un termini de 
TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que 
s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre tràmit. En el cas que es 
presentin seran resoltes pel ple municipal. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 4 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 d’abstenció a la proposta. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà 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) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i dos vots 
d’abstenció de Tomàs Castells Fresquet (PPC) i Dayana Santiago Callau (CUP 
DELTEBRE-PA), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

6 
 

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'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 
CLASSIFICADA DE LES EMPRESES PRESENTADES EN 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”, AIXÍ COM DE REQUERIMENT DE 
DOCUMENTACIÓ A LA PRIMERA EMPRESA CLASSIFICADA.  
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 11 d’octubre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
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: 
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 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: 

 

 

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:  

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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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 
82,40 

2 
UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU – 
EXCAVACIONS VIVES ANGUERA SL 80,00 

3 CONTRUCCIONES 3 G, SA 78,92 

4 SERVIDEL, SLU 77,85 

5 BECSA, S.A. 73,93 

6 CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 70,70 

7 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A  
65,41 

8 GILABERT MIRO, S.A. 62,99 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- 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. 

- 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). 

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

- 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. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista 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 últim és la Junta de Govern Local. 
 
Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en 
l’expedient de contractació de referència: 
 

  
EMPRESA 

 Punts 
sobre 
3 

Punts 
sobre 
2 

Total 
punts  

1 
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA 

82,40 7,5 89,90 

2 SERVIDEL, SLU 77,85 10,5 88,35 

3 

UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
SAU – EXCAVACIONS VIVES ANGUERA SL 80,00 7,5 87,50 

4 CONTRUCCIONES 3 G, SA 78,92 6,5 85,42 

5 BECSA, S.A. 73,93 4,5 78,43 

6 CONSTRUCCIONES RUBAU, SA 70,70 7 77,70 

7 
VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A  

65,41 8,5 73,91 

8 GILABERT MIRO, S.A. 62,99 9,5 72,49 

 
Segon.- 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 en el procediment de contractació se’l requereix perquè presenti la 
documentació següent, en el termini de 10 dies hàbils des de l’endemà de la 
recepció del requeriment: 

1. Documentació acreditativa de la capacitat 
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- Escriptures de constitució de la societat i de qualsevol 
modificació posterior.  

- NIF de l'empresa 
2. Documentació acreditativa de la representació. 

- Escriptures de poders 
- DNI del representant. 

3. Justificació dels requisits de la seva solvència econòmica, 
financera 

4. Justificació dels requisits de la solvència tècnica  
5. Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de 

les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
6. Dipòsit de la garantia definitiva per import de 119.279,31.-€ 

corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’Impost 
sobre el Valor Afegit (2.385.586,23.-€). 

7. Abonament de les despeses de publicitat 359,26€, per mig de 
transferència al compte de l’Ajuntament de Deltebre núm. 
ES3021000170060200260062:  

Anunci al BOPT: 140,86€  

Anunci al DOGC: 218,40€  

Total: 359,26€  

 
Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament 
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha 
retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, 
en tal cas, es procedirà a demanar la mateixa documentació al següent 
licitador, per ordre de classificació. 
 
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.  
 
Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs. 
 
Sisè.- 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 escaient. 
 
Deltebre, 5 d’octubre de 2017. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 
posicionament del seu grup serà d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 
posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 
posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 
que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

MOCIONS 
 

5È.- MOCIÓ EN RELACIÓ ALS FETS VISCUTS EL PASSAT DIUMENGE 1 
D’OCTUBRE DE 2017 I DILLUNS 16 D’OCTUBRE DE 2017. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la proposta següent: 
 

“Els qui subscriuen, grups municipals del PDeCAT, CE-SD-CP, ERC-AM i CUP 
DELTEBRE-PA a l’Ajuntament de Deltebre,  en ús de les facultats que la 
legislació vigent els concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent 
informació: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 
vergonya d’un govern de l'Estat espanyol repressor que ha exercit una dura 
violència davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot 
restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, 
coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

L’ajuntament de Deltebre, com a ens que presta un servei als ciutadans, no pot 
quedar callat davant la violència tant a col·legis electorals de les Terres de 
l’Ebre com a d’altres col·legis electorals d’altres demarcacions d’arreu de 
Catalunya. 

El dilluns dia 16 d’octubre de 2017 van ser detinguts i empresonats el President 
de l’Assemblea Nacional de Catalunya Sr. Jordi Sánchez i Picanyol i del 
President d’Òmnium Cultural Sr. Jordi Cuixart Navarro per ordre expressa de la 
jutge de la Audiència Nacional imputant-los un delicte de sedició responent 
únicament a criteris ideològics i amb la finalitat d’atemorir i castigar el fet 
d’haver defensat la llibertat d’expressió i per haver sortit pacíficament al carrer. 

Per aquest motiu, PROPOSEM al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica i clara tota la violència injustificada 
generada pel Govern de l'Estat espanyol, contra veïns i veïnes dels nostres 
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. 
Aquestes agressions van provocar més de 900 ferits, alguns d’ells ingressats 
en centres hospitalaris. 

SEGON. Manifestar tot el nostre afecte i suport a les persones ferides durant 
les càrregues policials a Catalunya. 

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de 
Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici 
democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i 
drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat 
assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

QUART.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de prop 
de 3 milions de persones que el dia 1 d'octubre es van expressar a les urnes, 
tot i l’estat de terror que va voler imposar el Govern de l'Estat espanyol, i als qui 
se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 

CINQUÈ.- Denunciar la manipulació dels fets que estan realitzant alguns 
membres del Govern espanyol davant l'opinió pública, amb la finalitat d'amagar 
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i justificar la brutalitat de les actuacions policials, de les que només ells en són 
els responsables. 

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 
comunitat internacional perquè els catalans tenim dret a decidir el nostre futur. 

SETÈ.- Deixar constància que l’ajuntament de Deltebre i els seus càrrecs 
electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern 
català i Parlament de Catalunya. 

VUITÈ.- Condemnar de forma enèrgica i clara la detenció i posterior 
empresonament del President de l’Assemblea Nacional de Catalunya Sr. Jordi 
Sánchez i Picanyol i del President d’Òmnium Cultural Sr. Jordi Cuixart Navarro 
pel fet d’haver defensat la llibertat d’expressió i per haver sortit pacíficament al 
carrer, i donar-los ple suport pel fet d’exercir drets i llibertats fonamentals 
reconeguts tant a la declaració universal de drets humans com a la carta de 
declaració de drets fonamentals de la unió europea. 

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

Deltebre, 17 d'octubre de 2017. Grup Municipal del PDeCAT                             
Grup Municipal de CE-SD-CP Grup Municipal d’ERC-AM              Grup 
Municipal de la CUP DELTEBRE-PA.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 
Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 
posicionament del seu grup a favor de la proposta, no obstant diu que troba a 
faltar a la mateixa els següents punts: 

“1r.- Instar al  Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de 
Catalunya a donar els passos efectius per la plena efectivitat dels resultats del 
referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’octubre. 

2n.- Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics del 
operatiu desplegat pels cossos policials de l’estat, al Sr. Mariano Rajoy, al Sr. 
Juan Ignacio Zoido, al Sr. Enric Milló Rocher i al Sr.  Emilio Ablanedo Reyes i el 
cessament immediat del responsable directiu de l’operatiu Sr. Diego Pérez de 
los Cobos i declarar-los a tots ells persones non grates al nostre municipi. 

3r.- Condemnar les paraules del rei espanyol Felip VIè, pronunciades el passat 
dia 3 d’octubre, després d’una jornada de vaga general i mobilització popular. 

4t.- Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular no violenta 
davant l’embat antidemocràtic de l’estat espanyol”. 

Continua dient i adreçant-se al Sr. Tomàs, regidor del PPC, que es pot veure a 
partir del dia 1 d’octubre la manera que té d’actuar l’estat espanyol i el seu 
partit amb la llei i ordre tal i com deia al ple passat. 
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Per últim diu que continuaran als carrers defensant el nostre dret a decidir, 
organitzades, mobilitzades i sense temor. 

Intervé el Sr. Alcalde dient que respecte a les noves incorporacions a la moció, 
creu que aquest matí se’ls ha fet arribar la moció i després ha arribat la de 
l’AMI, concretament aquesta tarda a les sis, la línia és la mateixa, el que passa 
és que pot ser hauria d’haver estat en dos mocions diferents, perquè tampoc no 
és el mateix, perquè l’AMI segueix l’estela del que diu el President del Govern 
de la Generalitat i no només de la CUP, i per tant, ja que s’ha passat aquest 
matí als portaveus i tots han dit que sí, doncs es manté com està, perquè sinó 
es desvirtua tot. 

La Sra. Santiago indica que simplement era el comentari del que volien afegir a 
la moció. 

El Sr. Alcalde diu que ho entén perfectament i que consti en acta. 

Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal del PPC i diu que el 
posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 
posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 
que el posicionament del seu grup serà 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 Dayana 
Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA) i un vot en contra de Tomàs Castells 
Fresquet (PPC),  i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord. 
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PART DE CONTROL 
 
6È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1105/2017 A LA NÚM. 1345/2017 
 

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. 1105/2017 a la núm. 1345/2017 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. 

 
7È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
8È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
9È.- 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 


