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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 14/2017 
DATA:  5 DE DESEMBRE DE 2017 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:09 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 
Torres Fabra, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. Angel 
Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Tomàs Castells Fresquet i 
Sra. Dayana Santiago Callau. 
  
Excusats: Sr. José Emilio Bertomeu Rio i Sr. Carles Aliau Bonet 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

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

- ORDINÀRIA NÚM. 12/2017, DE 7 DE NOVEMBRE. 
- EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM.  13/2017, DE 22 DE NOVEMBRE. 

 
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.- DONAR COMPTE DE LA TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 
1500/2017 DE DATA 31 D'OCTUBRE D'APROVACIÓ DEL COST EFECTIU 
DELS SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
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EXERCICI 2016.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de 
la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Decret 
d’Alcaldia núm. 1500/2017 de data 31 d’octubre d’aprovació del cost efectiu 
dels serveis prestats per l’Ajuntament de Deltebre exercici 2016, restant el Ple 
assabentat. 
 
3R.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 3R TRIMESTRE DE 2017 AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es 
dona compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 3r trimestre de 2017 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 
4T.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 3R 
TRIMESTRE DE 2017.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna 
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art.16 
Ordre HAP/2105/2012 3r trimestre de 2017, restant el Ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 3R TRIMESTRE DE 
2017 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 
AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 3r 
trimestre de 2017 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 
6È.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2017 TRAMÈS AL 
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’obligació de la tramesa de la 
Llei de Morositat 3r trimestre de 2017, restant el Ple assabentat. 
 

7È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, 
PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI 
2018 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 28 de novembre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, regidora delegada de la subàrea 
d’hisenda 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 
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L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018. 
 
En data 28 de novembre de 2017 la interventora ha emès informe relatiu als 
equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la 
Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa d’Afers Interns i institucionals hi ha dictaminat 
favorablement. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 165 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 disposa que el 
pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels 
pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases 
d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el 
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
 
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost 
general. 
 
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial 
del pressupost. 
 
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada 
en vigor del pressupost. 
 
L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat 
de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb 
problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu 
pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost 
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de 
l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el 
seu pla d’ajust. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
 
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
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Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi 
d'Estabilitat Pressupostària. 
 
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 
d'Economia i Hisenda. 
 
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la 
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
Reglament núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 
 
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per 
Eurostat. 
 
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018, el qual, 
resumit per capítols, és el següent: 
 

INGRESSOS 
 

PRESSUPOST DE L’ENTITAT 

  
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes 6.642.735,74.-€ 
2. Impostos indirectes 80.000,00.-€ 
3. Taxes i altres ingressos 4.493.148,63.-€ 
  
4. Transferències corrents 2.830.250,00.-€ 
5. Ingressos patrimonials 663.000,00.-€ 
6. Alienació d’inversions reals 
 

125.000,00.-€ 

B) OPERACIONS DE CAPITAL  
7. Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 

1.536.767,29.-€ 
65.000,00.-€ 
631.212,64.-€ 
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TOTAL INGRESSOS 17.067.114,30.-€ 

 
 

DESPESES  
 

PRESSUPOST DE L’ENTITAT 

  
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Despeses de personal 3.859.206,76.-€ 
2. Despeses en béns corrents i serveis 5.430.165,85.-€ 
3. Despeses financeres 105.000,00.-€ 
  
4. Transferències corrents 1.356.170,09.-€ 
5. Fons de contingència 80.646,91.-€ 
  
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
6. Inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
TOTAL DESPESES 

5.305.924,69.-€ 
0,00.-€ 
65.000,00.-€ 
865.000,00.-€ 
 
17.067.114,30.-€ 

 
 
2n.-  Aprovar la plantilla de personal que s’adjunta a la documentació annexa a 
la proposta. També s’adjunta l’organigrama com a base d’organització funcional 
dels serveis de la corporació. 
 
3r.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
4t.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
5è.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 28 de novembre de 2017. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

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

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

Intervé la Sra. Iolanda Gil Casanova 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 simple amb vuit vots a favor de Lluís 

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

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

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

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

Casanova (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. 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’ESTABLIMENT I 
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS NÚM. 15  i NÚM. 25,  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 28 de novembre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 
subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la corporació eleva la següent PROPOSTA: 
 
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES. 
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15, REGULADORA DE LA 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, LLUM I ELECTRICITAT. 
 
- Es modifica l’article 5.4.C) (Beneficis fiscals), amb la següent redacció: 

 
Article 5. Beneficis fiscals. 
Que hi hagi una situació de necessitat en el sentit econòmic i social. El/la 
sol·licitant ha de tenir més de 5 punts resultants de la suma de la Taula de 
puntuació per la valoració econòmica i de la Taula de puntuació per a la 
valoració social per mig criteris objectius. 
 
Es modifica la Taula B (puntuació per a la valoració social per mig de criteris 
objectius), amb el següent contingut: 
 

B) Taula de puntuació per a la valoració social per mig criteris 
objectius 

  Punts 

Família nombrosa  2,50 

Família monoparental 2,50 

Infants en acolliment/infant 2,50 

Situació d’atur/membre  

- En el moment de la sol·licitud 1,25 

- Més de 6 mesos consecutius en el moment sol·licitud   2,50 

Discapacitats/membre  1,25 

Persones amb dependència/membre  2,50 

La circumstància de discapacitat no serà acumulable a la de persones amb 
dependència. La resta de circumstàncies sí seran acumulables. 

 
 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, REGULADORA DE LA 
TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I 
CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS. 
 

- Es modifiquen els conceptes corresponents a les tarifes 8, 9 i 10, amb els 
imports següents: 
 

8.- Per celebració d’un matrimoni civil a la sala d’actes de 
l’edifici de serveis municipals  

100,00 € 

9.- Per celebració d’un matrimoni civil a l’edifici de 
l’Ajuntament (saló de plens, ...), al Consell de Riumar o 
sala d’actes de la Biblioteca Municipal 

140,00 € 

10.- Per celebració d’un matrimoni civil fora dels espais 
abans esmentats 

180,00 € 
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- S’afegeix una nova tarifa, amb el següent redactat i el següent import: 
 
12. Per l’expedició de cada volant d’empadronament ...................   2,-- € 
  

Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició 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. 
 
TERCER. 
Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 28 de novembre de 2017. 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 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 d’abstenció a la proposta. 

Intervé la Sra. Iolanda Gil Casanova 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 
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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), Tomàs Castells Fresquet (PPC) i 
Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA),  un vot d’abstenció de Gervasi 
Aspa Casanova (ERC-AM) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat 
el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
GESTIÓ INTERNA 
 
9È.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1732/2017, DE 

NOMENAMENT DEL CANVI DE LA VICEPRESIDÈNCIA TERCERA DEL 

CONSELL DE RIUMAR I DE L'ENTRADA D'UN NOU MEMBRE AL 

CONSELL DE RIUMAR.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, és dona 

compte del Decret d’Alcaldia núm. 1732/2017, de nomenament del canvi de la 

vicepresidència tercera del Consell de Riumar i de l’entrada d’un nou membre 

del Consell de Riumar, restant el ple assabentat. 

 
RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ACORD 
ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 7 DE 
NOVEMBRE D'ENGUANY, DE SUPORT A LA PETICIÓ DE L'INSTITUT 
AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE DAVANT LA NECESSITAT DE 
SALVAGUARDAR LA COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES EN ELS 
ENTORNS RURALS I MUNICIPIS AMB DÈFICITS DE TRANSPORT PÚBLIC 
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 28 de novembre 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 regidor delegat de l’Àrea d’Afers 
Interns i Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist que en data 7 de novembre d’enguany, la Junta de Govern Local va 
adoptar, entre d’altres, el següents acords: 
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“1r.- Donar suport a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre davant 
la necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses en els entorns 
rurals i municipis amb dèficits de transport públic. 
2n.- Trametre aquest acord al Parlament de Catalunya per als efectes que 
correspongui. 
3r.- Notificar el present acord a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre per al 
seu coneixement. 
4t.- Ratificar aquest acord a la propera sessió del Ple que se celebri. 
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de relacions institucionals per al seu coneixement.” 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació adopti els 
següents acords: 
 
1r.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 7 de 
novembre d’enguany de suport a la petició de l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre davant la necessitat de salvaguardar la competitivitat de les empreses en 
els entorns rurals i municipis amb dèficits de transport públic. 
 
2n.-  Trametre aquest acord al Parlament de Catalunya per als efectes que 
correspongui. 
 
3r.- Notificar el present acord a l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre per al 
seu coneixement. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de relacions institucionals per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre,  20 de novembre 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 Casanova del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat 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 
 
ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES D'AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS 
MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A 
L'EXERCICI 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 28 de novembre 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’atenció a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent 
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
  
S’han redactat les Bases reguladores de la concessió d’ajuts socials sobre 
determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades per a 
l’exercici 2018, que s’adjunten com a ANNEX 1 a aquesta proposta. 
 
Una vegada redactades, s’han emès els corresponents informes jurídics i 
econòmics, en relació a la tramitació que s’haurà de donar a l’aprovació de les 
bases i a l’existència de consignació pressupostària suficient per a fer front al 
seu atorgament. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE 
DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
TIPIFICADES PER A L’EXERCICI 2018, que s’adjunten com a Annex 1. 
 
SEGON. 
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Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases d’Ajuts socials 
sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades per a 
l’exercici 2018 a l’aprovació del Pressupost municipal per al mateix exercici, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
 
TERCER. 
Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les Bases aprovades 
inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona, al tauler d’anuncis de la corporació i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, fent constar que si no es presenten reclamacions 
ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense 
necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
QUART. 
Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana subàrea 
d’atenció a les persones per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 21 de novembre 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 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 Casanova 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. 
 
 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

13 
 

12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS SOCIALS DE 
CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS 
D'URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA, 
PER A L'EXERCICI 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 28 de novembre 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’atenció a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent 
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:  
 
S’han redactat les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS 
SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE 
SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE 
SUBSISTÈNCIA, PER A L’EXERCICI 2018, que s’adjunten com a ANNEX 1 a 
aquesta proposta. 
 
Una vegada redactades, s’han emès els corresponents informes jurídics i 
econòmics, en relació a la tramitació que s’haurà de donar a l’aprovació de les 
bases i a l’existència de consignació pressupostària suficient per a fer front al 
seu atorgament. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT 
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A 
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES 
DE SUBSISTÈNCIA, PER A L’EXERCICI 2018, que s’adjunten com a Annex 1. 
 
SEGON. 
Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes en 
aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2018, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
 
TERCER. 
Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les Bases 
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al tauler d’anuncis de la corporació i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, fent constar que si no es presenten 
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reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
QUART. 
Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana subàrea 
d’atenció a les persones per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 21 de novembre 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 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 Casanova 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. 
 
TEIXIT ASSOCIATIU 
 
13È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES REGULADORES 
PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS 
PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE 
DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I 
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CLUBS DE FUTBOL I A LES 
ESCOLES DE FUTBOL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES 
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS A LES AMPA DEL MUNICIPI DE DELTEBRE I LES SEVES 
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CORRESPONENTS CONVOCATÒRIES, PER A L’EXERCICI ECONÒMIC 
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 de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 28 de novembre de 2017, 
el Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 

“El que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a regidor delegat de la subàrea 
de teixit associatiu de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2018 un 
partida pressupostària per a subvencionar les entitats i associacions del 
municipi per les seves activitats de foment, concretament la partida “Teixit 
Associatiu” 48000.92001 

2.- En data 21 de novembre de 2017 el TAG de l’Àrea de Dinamització Social i 
Participació Ciutadana va emetre informe sobre l’aprovació de bases 
reguladores i convocatòries de referència. 

3.- En data 21 de novembre d’enguany la intervenció municipal ha emès 
informe sobre la consignació pressupostaria per aprovar les bases, el qual està 
incorporat a l’expedient. 

4.- A l’expedient consta el text de les propostes de bases reguladores que 
tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent. 

FONAMENTS DE DRET 

 Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 

 Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
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 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

Requisits per a l'atorgament de les subvencions. 
 
Amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les 
normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que 
estableix la LGS. 
 

Les bases reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el "Butlletí 
Oficial de l'Estat» o en el diari oficial corresponent, en aquest cas en el DOGC. 

Article 18. Publicitat de les subvencions.  
 
1. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional 
de publicitat de subvencions.  
 
2. A aquests efectes, les administracions concedents han de remetre a la base 
de dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  
 
3. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts 
percebuts en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el 
cas que es faci ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de l'esmentada Llei, 
la base de dades nacional de subvencions servirà de mitjà electrònic per al 
compliment de les obligacions de publicitat. 
 
Addicionalment, l'atorgament d'una subvenció ha de complir els requisits 
següents: 

a) La competència de l'òrgan administratiu concedent. 

b) L'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de 
contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció. 

c) La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes que 
siguin aplicables. 

d) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, en els 
termes previstos en les lleis. 

e) L'aprovació de la despesa per l'òrgan competent per a això.  

Respecte l’aprovació de les bases reguladores. 
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Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran 
d'aprovar en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una 
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per 
a les distintes modalitats de subvencions. 
 
Respecte el contingut mínim de les bases. 
 
La norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions concretarà, 
com a mínim, els punts següents: 
 
a) Definició de l'objecte de la subvenció. 

b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la 
subvenció. 

c) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones 
jurídiques a què es refereix l'apartat 2 de l'article 12 de la LGS. 

d) Procediment de concessió de la subvenció. 

e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació dels 
mateixos. 

f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació. 

g) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment 
de concessió de la subvenció i el termini en què serà notificada la resolució. 

h) Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per 
garantir l'adequada justificació de la subvenció. 

i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'entitat 
col·laboradora, si és el cas, del compliment de la finalitat per a la qual es va 
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts. 

j) Mesures de garantia que, si escau, es consideri necessari constituir a favor 
de l'òrgan concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació. 

k) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així com 
el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris. 

l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la 
modificació de la resolució. 
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m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o 
ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes 
internacionals. 

n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions imposades 
amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris són aplicables 
per a determinar la quantitat que finalment hagi de percebre el beneficiari o, si 
s'escau, l'import a reintegrar, i hauran de respondre al principi de 
proporcionalitat. 

L’òrgan competent per l’aprovació de les bases que es pretenen aprovar serà el 
Ple de la Corporació d’acord amb el ROAS. 

Les bases se sotmetran a informació pública com a mínim per un termini no 
inferior a 20 dies i es publicaran al BOPT, al DOGC i en el tauler electrònic  de 
la corporació. En el cas que no es presentin reclamacions contra les mateixes 
s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d'ulterior acord i es 
procedirà a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una 
referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

Per tot aquests antecedents i fonaments de dret, al Ple de la Corporació 
PROPOSO que s’adoptin els següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i 
atorgament de subvencions a entitats pel desenvolupament d’activitats i serveis 
al municipi de Deltebre, bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de 
subvencions als clubs de futbol i a les escoles de futbol del municipi de 
Deltebre i bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions a 
les Ampa del municipi de Deltebre i les seves corresponent convocatòries, per 
a l’exercici econòmic 2018. 

SEGON.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases 
contingudes en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a 
l’exercici de 2018, entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no 
seran d’aplicació. 
 
TERCER.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les 
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es 
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de 
definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a 
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la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència 
d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 
 
QUART.- Acordar que de conformitat amb l’article 18 de la LGS remetre a la 
base de dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i 
les resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana 
subàrea de teixit associatiu per al seu coneixement. 
 

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

Deltebre, 21 de novembre 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 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 Casanova 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  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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DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA 
 

14È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA 
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIONAL I PER A LA MILLORA DE LA 
IMATGE DE POBLE PER A L'EXERCICI 2018- AIXÍ COM DE LA 
CORRESPONENT CONVOCATÒRIA  
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 Econòmica i Enfocament Turístic de data 28 de novembre de 
2017, el Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“La que subscriu, com a Tinenta d’Alcalde de Dinamització Econòmica i 
Enfocament Turístic i Cultural, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2018 una 
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-
lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000-23103 
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge 
del Poble”.  

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 
reguladores i convocatòries de referència. 

3.- La interventora acctal. municipal ha emès informe sobre la consignació 
pressupostària per aprovar les bases, el qual ha de ser incorporat a l’expedient. 

4.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent. 

Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els 
següents 

ACORDS: 
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1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions per a la Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de 
la Imatge de Poble per a l’exercici 2018 i  la seva corresponent convocatòria. 

2n.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes 
en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2018, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
 

3r.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases 
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la 
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència 
d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

4t.- Acordar que de conformitat amb l’article 18 de la LGS remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  

5è.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic subàrea 
de revalorització econòmica. 

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

Deltebre, 22 de novembre de 2017. Sgt. Anna Giménez Uribe.” 

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 Casanova del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat 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. 
 

ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 
15È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 
PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2018- 
AIXÍ COM DE LA CORRESPONENT CONVOCATÒRIA. 
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 Econòmica i Enfocament Turístic de data 28 de novembre de 
2017, el Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“La que subscriu, Anna Gimenez i Uribe, com a Tinenta d’Alcalde de 
Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic i Cultural de l’Ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 

1.- L’ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2018 una 
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-
lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge 
del Poble”.  

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 
reguladores i convocatòries de referència. 

3.- La interventora acctal. municipal ha emès informe sobre la consignació 
pressupostària per aprovar les bases, el qual ha de ser incorporat a l’expedient. 

4.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent. 
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Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els 
següents 

ACORDS: 

1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament 
de subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre i la 
seva corresponent convocatòria. 

2n.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes 
en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2018, 
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació. 
 

3r.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases 
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten 
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament 
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la 
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència 
d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

4t.- Acordar que de conformitat amb l’article 18 de la LGS remetre a la base de 
dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20.  

5è.-  Comunicar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de Dinamització Econòmica i Enfocament Turístic subàrea 
d’enfocament turístic. 

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

Deltebre, 22 de novembre de 2017. Sgt. Anna Gimenez i Uribe.” 

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 en contra de la proposta. 
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Intervé la Sra. Iolanda Gil Casanova 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 tretze 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) i 
dos vots en contra de Gervasi Aspa Casanova (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. 
 
PART DE CONTROL 
 
16È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1502/2017 A LA NÚM. 1733/2017 
 

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. 1502/2017 a la núm. 1733/2017 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. 

 
17È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver. 
 
18È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver. 
 
19È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
No hi van haver. 
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No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les 
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que 
es poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà 
arribar amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen. 
 
L’Alcalde,        El secretari acctal., 
 
 
 
 
Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 


