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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 2/2018 
DATA:  6 DE FEBRER DE 2018 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:01 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 
 

1R. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 

- ORDINÀRIA NÚM.  1/2018, DE 16 DE GENER. 
 
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.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL) 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES 
OBRES D’ARRANJAMENT DEL CARRER VERGE DE MONTSERRAT. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
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Interns i Institucionals de data 30 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 

“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora de la subàrea 
d’Hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 

 
Antecedents: 
1. L’Ajuntament va encarregar, en el seu dia, la redacció del Projecte 

d’Arranjament del Carrer Verge de Montserrat, el qual ha estat redactat pel 
Sra. Joan Lafarga Ariño, Arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost 
d’execució material xifrat en VUITANTA-VUIT MIL EUROS (88.000,-- €). 
 

2. L’import suportat per l’Ajuntament es fixa en SEIXANTA-VUIT MIL EUROS 
(68.000,-- €), una vegada descomptat l’import de la subvenció del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, per un import de VINT MIL 
EUROS (20.000,-- €). 

 
3. Els serveis tècnics, la interventora i el cap de tributació han emès els 

corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en 
l’expedient. 

 
Fonaments de Dret: 
PRIMER:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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 (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi 
un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les 
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir 
els fins que li són atribuïts. L’obra del Projecte d’Arranjament del Carrer Verge 
de Montserrat té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les 
enumerades en l’article 29 del TRLHL. 
 
SEGON: 
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que 
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que 
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
TERCER: 
La base imposable serà, com a màxim, de SEIXANTA-UN MIL DOS-CENTS 
EUROS (61.200,-- €), corresponents al 90% del cost que l'Ajuntament suporta 
per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei. 
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Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra del Projecte d’Arranjament del Carrer 
Verge de Montserrat, l’establiment i exigència de les quals es legitima per 
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea 
beneficiada. 
 
SEGON. 
Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
1. El cost previst de l’obra es fixa en VUITANTA-VUIT MIL EUROS (88.000,-- 

€), dels quals SEIXANTA-VUIT MIL EUROS (68.000,-- €) seran suportats 
íntegrament per l’Ajuntament. 
 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en QUARANTA-
QUATRE MIL DOS-CENTS EUROS (44.200,-- €), corresponents al 65 % 
del cost suportat per l’Ajuntament, si be aquest import es el resultant 
després de descomptar l’import de la subvenció rebuda, per la qual cosa el 
percentatge a sufragar per part dels contribuents es xifra en el 50% del cost 
d’execució material de les obres, xifrades en VUITANTA-VUIT MIL EUROS 
(88.000,-- €). 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. 

 
3. S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 

lineals de façana de la finca i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa. 

 
TERCER. 
Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
QUART. 
Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones 
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de 
contribuents. 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

4 
 

 
CINQUÈ. 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el 
BOP. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 
SISÈ. 
Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és 
conegut i, si no, mitjançant edictes. 
 
SETÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE, Gestió 
d’Ingressos, a qui s’ha conferit l’oportuna delegació, en dos liquidacions 
provisionals del 50% cadascuna (la primera a l’inici de les obres  la segona a la 
seva finalització). Aquestes liquidacions provisionals es regularitzaran 
mitjançant la corresponent liquidació definitiva. Les liquidacions es podran 
fraccionar, d’acord amb les condicions establertes a l’Ordenança de BASE. 
 
VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 22 de gener de 2018. 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 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 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. 
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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), dos vots d’abstenció de Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en contra de 
Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), 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 INICIAL (PROVISIONAL) 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES 
OBRES D'ARRANJAMENT DEL CARRER SAPINYA. 
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 30 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora de la subàrea 
d’Hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Antecedents: 
1. L’Ajuntament va encarregar, en el seu dia, la redacció del Projecte 

d’Arranjament del Carrer Sapinya, el qual ha estat redactat pel Sr. Joan 
Lafarga Ariño, Arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d’execució 
material xifrat en CENT UN MIL QUATRE-CENTS EUROS (101.400,-- €). 
 

2. L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en SETANTA MIL SET-
CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(70.777,79 €), una vegada descomptat l’import de la subvenció del PEXI de 
la Diputació de Tarragona, per un import de TRENTA MIL SIS-CENTS 
VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (30.622,21   €). 

 
3. Els serveis tècnics, la interventora i el cap de tributació han emès els 

corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en 
l’expedient. 

 
Fonaments de Dret: 
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PRIMER:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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 (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi 
un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les 
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir 
els fins que li són atribuïts. L’obra del Projecte d’Arranjament del Carrer 
Sapinya té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en 
l’article 29 del TRLHL. 
 
SEGON: 
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que 
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que 
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
TERCER: 
La base imposable serà, com a màxim, de SEIXANTA-TRES MIL SET-CENTS 
EUROS AMB UN CÈNTIMS (63.700,01 €), corresponent al 90% del cost que 
l'Ajuntament suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit 
exigit per la llei. 
 
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra d’Arranjament del Carrer Sapinya, 
l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o 
per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
SEGON. 
Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
1. El cost previst de l’obra es fixa en CENT UN MIL QUATRE-CENTS EUROS 

(101.400,-- €), dels quals SETANTA MIL SET-CENTS SETANTA-SET 
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (70.777,79 €) seran suportats 
íntegrament per l’Ajuntament. 
 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en CINQUANTA 
MIL NOU-CENTS SEIXANTA EUROS AMB UN CÈNTIM (50.960,01 €), 
corresponents al 72 % del cost suportat per l’Ajuntament, si be aquest 
import és el resultant després de descomptar l’import de la subvenció 
rebuda, per la qual cosa el percentatge a sufragar per part dels contribuents 
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es xifra en poc més del 50% del cost d’execució material de les obres, 
xifrades en CENT UN MIL QUATRE-CENTS EUROS (101.400,-- €); 
exactament el 50,26%. 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. 

  
3. S’a plica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 

lineals de façana de la finca i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa. 

 
TERCER. 
Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
QUART. 
Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones 
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de 
contribuents. 
 
CINQUÈ. 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el 
BOP. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 
SISÈ. 
Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és 
conegut i, si no, mitjançant edictes. 
 
SETÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE, Gestió 
d’Ingressos, a qui s’ha conferit l’oportuna delegació, en dos liquidacions 
provisionals del 50% cadascuna (la primera a l’inici de les obres  la segona a la 
seva finalització). Aquestes liquidacions provisionals es regularitzaran 
mitjançant la corresponent liquidació definitiva. Les liquidacions es podran 
fraccionar, d’acord amb les condicions establertes a l’Ordenança de BASE. 
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VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 22 de gener de 2018. 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 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 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), dos vots d’abstenció de Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en contra de 
Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), 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. 
 
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL) 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES 
OBRES D'ARRANJAMENT DEL CARRER ANTONI GAUDÍ. 
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 30 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
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“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.  L’Ajuntament va encarregar, en el seu dia, la redacció del Projecte 

d’Arranjament del Carrer Antoni Gaudí, el qual ha estat redactat pel Sr. Joan 
Lafarga Ariño, Arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost d’execució 
material xifrat en QUARANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA-UN EUROS 
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (42.161,25 €). 
 

2. L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en QUARANTA-DOS MIL 
CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (42.161,25 €). 

 
3. Els serveis tècnics, la interventora i el cap de tributació han emès els 

corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en 
l’expedient. 

 
Fonaments de Dret: 
PRIMER:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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 (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi 
un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les 
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir 
els fins que li són atribuïts. L’obra del Projecte d’Arranjament del Carrer Antoni 
Gaudí té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en 
l’article 29 del TRLHL. 
 
SEGON: 
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que 
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que 
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
TERCER: 
La base imposable serà, com a màxim, de TRENTA-SET MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (37.945,12 €), 
corresponent al 90% del cost que l'Ajuntament suporta per a la realització 
d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei. 
 
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord: 
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PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra d’Arranjament del Carrer Antoni Gaudí, 
l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o 
per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
SEGON. 
Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
1. El cost previst de l’obra es fixa en QUARANTA-DOS MIL CENT SEIXANTA-

UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (42.161,25 €), el qual serà 
íntegrament suportat per l’Ajuntament. 
 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en TRETZE MIL 
NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (13.913,26 €), 
corresponents al 33 % del cost suportat per l’Ajuntament. 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. 

  
3. S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 

lineals de façana de la finca i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa. 

 
TERCER. 
Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
QUART. 
Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones 
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de 
contribuents. 
 
CINQUÈ. 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el 
BOP. 
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Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 
SISÈ. 
Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és 
conegut i, si no, mitjançant edictes. 
 
SETÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE, Gestió 
d’Ingressos, a qui s’ha conferit l’oportuna delegació, en dos liquidacions 
provisionals del 50% cadascuna (la primera a l’inici de les obres  la segona a la 
seva finalització). Aquestes liquidacions provisionals es regularitzaran 
mitjançant la corresponent liquidació definitiva. Les liquidacions espodran 
fraccionar, d’acord amb les condicions establertes a l’Ordenança de BASE. 
 
VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 22 de gener de 2018. 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 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 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 
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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), dos vots d’abstenció de Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en contra de 
Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL) 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES 
OBRES D'ARRANJAMENT DEL CARRER FEDERICO GARCIA LORCA. 
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 30 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Maria Lluïsa Ventura Galiano, regidora de la subàrea 
d’Hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Antecedents: 
1. L’Ajuntament va encarregar, en el seu dia, la redacció del Projecte 

d’Arranjament del Carrer Federico Garcia Lorca, el qual ha estat redactat 
pel Sr. Joan Lafarga Ariño, Arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost 
d’execució material xifrat en CENT TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS 
SETANTA EUROS (136.670,-- €). 
  

2. L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en NORANTA-CINC MIL 
TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS 
(95.392,21 €), una vegada descomptat l’import de la subvenció del PEXI de 
la Diputació de Tarragona, per un import de QUARANTA-UN MIL DOS-
CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(41.277,79 €). 

 
3. Els serveis tècnics, la interventora i el cap de tributació han emès els 

corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en 
l’expedient. 

 
Fonaments de Dret: 
PRIMER:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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 (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir 
contribucions especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi 
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un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les 
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir 
els fins que li són atribuïts. L’obra del Projecte d’Arranjament del Carrer 
Federico Garcia Lorca té aquesta consideració perquè s’inclou en una de les 
enumerades en l’article 29 del TRLHL. 
 
SEGON: 
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que 
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que 
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
  
TERCER: 
La base imposable serà, com a màxim, de VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (85.852,99 €), 
corresponent al 90% del cost que l'Ajuntament suporta per a la realització 
d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei. 
 
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra d’Arranjament del Carrer Federico Garcia 
Lorca, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un 
benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
SEGON. 
Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
1. El cost previst de l’obra es fixa en CENT TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS 

SETANTA EUROS (136.670,-- €), dels quals NORANTA-CINC MIL TRES-
CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (95.392,21 €) 
seran suportats íntegrament per l’Ajuntament. 
 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en SEIXANTA-VUIT 
MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
(68.682,40 €), corresponents al 72 % del cost suportat per l’Ajuntament, si 
be aquest import és el resultant després de descomptar l’import de la 
subvenció rebuda, per la qual cosa el percentatge a sufragar per part dels 
contribuents es xifra en poc mésdel 50% del cost d’execució material de les 
obres, xifrades en CENT TRENTA-SIS MIL SIS-CENTS SETANTA EUROS 
(136.670,-- €); exactament el 50,25%. 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 
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quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les 
liquidacions que siguin necessàries. 

  
3. S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres 

lineals de façana de la finca i els metres quadrats de superfície de la 
mateixa. 

 
TERCER. 
Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten 
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls 
aplicables, segons consta en el document annex. 
 
QUART. 
Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones 
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o 
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de 
contribuents. 
 
CINQUÈ. 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el 
BOP. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 
SISÈ. 
Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és 
conegut i, si no, mitjançant edictes. 
 
SETÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE, Gestió 
d’Ingressos, a qui s’ha conferit l’oportuna delegació, en dos liquidacions 
provisionals del 50% cadascuna (la primera a l’inici de les obres  la segona a la 
seva finalització). Aquestes liquidacions provisionals es regularitzaran 
mitjançant la corresponent liquidació definitiva. Les liquidacions es podran 
fraccionar, d’acord amb les condicions establertes a l’Ordenança de BASE. 
 
VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
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Deltebre, 22 de gener de 2018. 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 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 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), dos vots d’abstenció de Gervasi Aspa 
Casanova (ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en contra de 
Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), 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. 
 

PERSONAL 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA SO.LICITUD DEL 
TREBALLADOR SR. RICARD CHAVARRIA FORÉS DEMANANT LA 
COMPATIBILITAT PER EXERCIR UNA ACTIVITAT PRIVADA FORA DEL 
SEU HORARI LABORAL. 
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 30 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
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“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals i regidor de personal, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Vista la sol·licitud presentada pel treballador Sr. Ricard Chavarria Forés 
demanant la comptabilitat per exercir una activitat (concretament enginyer) fora 
del seu horari laboral que en cap cas afecta a la seva jornada laboral.  
 
Atès que només es pot autoritzar la compatibilitat per a exercir aquelles 
activitats que no requereixin d’una coincidència horària amb l’horari de treball 
de qualsevol treballador municipal. 
 
Atès que, de conformitat amb allò que disposa de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, i el Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, de desenvolupament de 
l’esmentada Llei, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
 
Acordar la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat privada (concretament 
enginyer) al treballador Sr. Ricard Chavarria Forés per quant aquesta activitat 
es realitza fora del seu horari laboral. 
 
SEGON. 
 
Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals subàrea de 
personal, per a la seva constància i als efectes oportuns, i notificar l’acord a 
l’interessat.      
     
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 22 de gener de 2018. 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. 
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Intervé el Sr. José Emilio Bertomeu del grup municipal de CE-SD-CP i diu que 

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

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

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

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

RELACIONS INSTITUCIONALS 
 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT 
PEL PLE DEL CODE EN DATA 28 DE DESEMBRE DE 2017 DE LA 
LIQUIDACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 
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 30 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, 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 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que el ple del CODE en sessió de data 28 de desembre de 2017 va 
adoptar, entre d’altres, els següents acords: 
 
“ PRIMER. Aprovar la dissolució del Consorci de Serveis Agroambientals del 
Baix Ebre i Montsià per la creació del nou consorci, COPATE. 

SEGON. Aprovar la liquidació elaborada per la comissió liquidadora del 
Consorci, el contingut del qual és el següent: 

 Els béns i drets del Consorci detallats al certificat de Secretaria, 
inclòs al conveni signat entre CODE i COPATE.  

 El personal al servei del Consorci ja es va subrogar al COPATE 
en data 1 d’abril de 2015, ha quedat integrat a la plantilla del COPATE, es 
detalla al conveni signat. 

 Les transferències per a despeses corrents i inversions pendents 
de rebre són les següents: 

S0811001G DEPARTAMENT 

AGRICULTURA 

      

2013 

ELABORACIÓ CANDIDATURA RESERVA 

BIOSFERA 

30.000,00 
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 Els ingressos pendents de rebre que s’han de donar de baixa són els següents: 

B55590319 FORESTAL BALSEBRE SL       

2015 

DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL 2014 LA 

FATARELLA 

931,87 

G43128826 ADF SANT ROC       

2013 

DIRECCIO TECNICA GESTIO FORESTAL ADF 

SANT ROC 

546,04 

G43380948 ADF CABRA FRIXET       

2012 

GESTIO FORESTAL ADF CABRA FEIXET 633,30 

P0431066D AJUNTAMENT EL PERELLO       

2012 

EL PERELLO MILLORA VIAL APTE 110,56 

P4315100J AJUNTAMENT DE TIVENYS       

2013 

TIVENYS ALEBEM 2013 500,00 

P4315800E AJUNTAMENT D'ULLDECONA       

2013 

ULLDECONA SALUBRITAT 2013 0,03 

Q9350011D CONSORCI  GESTIO RSU 

MONTSIÀ 

      

2014 

CONVENI PRESTACIO SERVEIS TÈCNICS 2.000,00 

P4315800E AJUNTAMENT D'ULLDECONA       

2013 

ULLDECONA SALUBRITAT 2013 0,03 

 Les obligacions i deutes pendents només és el pagament del 75% 
de la paga extra de 2012 que s’ha de pagar als treballadors del CODE avui 
subrogats al COPATE. 

Per la qual cosa les quotes de liquidació que corresponen als membres 
es traspassen al COPATE tants els drets com les obligacions. 

El pagament d'aquestes quotes de liquidació es realitzarà de la següent 
forma i amb les següents condicions: 

1) Traspassar al COPATE els saldos actuals dels dos comptes del CODE. 
Núm. c/c ES2221000086140200711863: 19.117,35 € 
Núm. c/c ES6401826035480201618471: 15.914,64€ 

2) Ordenar al COPATE que pagui el 75% de la paga extra de 2012 als 
treballadors del CODE que actualment formen part de la plantilla del 
COPATE. 

3) Comunicar a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura i 
Departament d’Economia, que els 30.000,00 € pendents per l’elaboració 
de la candidatura de la Reserva de la Biosfera de Terres de l’Ebre, ho 
poden ingressar al compte del COPATE. 

 
TERCER. Exposar al públic aquest acord durant 30 dies, mitjançant 

anunci al BOPT als efectes de general coneixement. L’expedient es 
considerarà definitivament aprovat si no es presenta cap al·legació ni 
reclamació. L’acord de dissolució serà tramès per ser ratificat pels òrgans 
competents de cadascuna de les institucions que formen part del Consorci. 

 
QUART. Comunicar l'acord de dissolució del Consorci a la Direcció 

general d'Administració Local, per a la cancel·lació de la inscripció del consorci 
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en la secció complementària corresponent del Registre de les Entitats Locals 
de Catalunya 

 
CINQUÈ. Facultar al Sr. President del Consorci per a la realització de 

quants tràmits i actuacions siguin precises per a l'execució del present Acord”. 
 
Atès que l’acord de ple municipal de data 28 de desembre de 2017 ha de ser 
ratificat pels òrgans competents de cadascuna de les institucions que formen 
part del Consorci. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
1r.- Ratificar l’acord adoptat pel ple del CODE en data 28 de desembre de 
2017, d’aprovació de la liquidació de la dissolució del consorci. 
 
2n.- Trametre el present acord al CODE per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
3r.- 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 pertinent. 
 
Deltebre, 23 de gener de 2018. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

 
8È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE 
CAPACITAT ACÚSTICA DE DELTEBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Territorial i Imatge de Poble de data 30 de gener de 2018, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, com a regidor delegat de la subàrea de planificació territorial, 
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que amb la intenció de poder desenvolupar correctament l’ORDENANÇA 
DE POLICIA I BON GOVERN NÚM. 7, REGULADORA DE LES MESURES 
PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA aquest 
ajuntament va encarregar al Servei de Prevenció de  la Contaminació Acústica i 
Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya el disseny del Mapa de Contaminació Acústica del Municipi de 
Deltebre. 
 
Atès que en data 3 de novembre de 2017 es va rebre la proposta del Mapa de 
Capacitat Acústica de Deltebre. 
 
Atès que l’objectiu principal del Mapa de Capacitat Acústica de Deltebre és el 
de disposar d’un instrument que assigni els nivells d’immisió fixats com a 
objectius de qualitat en els nuclis de població de Deltebre i del nucli de Riumar. 
 
Atès que l’aplicació de la normativa vigent, instrumentalitzant el Mapa de 
capacitat Acústica del Municipi de Deltebre ha de vetllar perquè les actuacions 
que es porten a terme en l’àmbit dels nuclis urbans no afectin la salut, el 
benestar i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, el dret a la intimitat i el 
dret a tenir un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona. 
 
Atès l’informe emès per l’enginyer municipal on es diu que es considera 
convenient modificar les zones assenyalades a la documentació gràfica adjunta 
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per tal de que s’ajustin de forma més apropiada, i tal i com es troba grafiat en la 
mateixa documentació a les determinacions del Decret 245/2005. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Deltebre de 
conformitat amb la documentació tècnica que consta a l’expedient. 
 
2n.- Exposar-lo al públic pel termini de trenta dies hàbils mitjançant edictes al 
BOPT, DOGC i al setmanari l’Ebre per tal de que els interessats puguin 
presentar les al·legacions que estimin pertinents, en el benentès que si no se’n 
presenten el mapa de capacitat acústica de Deltebre s’entendrà aprovat 
definitivament i en el cas que se’n presentin seran resoltes pel mateix ple 
municipal. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrees de gestió territorial i activitats per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 23 de gener de 2018. Sgt. Kilian Franch Arques.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

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

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 
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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), Tomàs Castells Fresquet (PPC), Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM) i 
Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot d’abstenció de Dayana Santiago Callau 
(CUP DELTEBRE-PA), 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 
 
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN CENTRE/CONSULTA 
SANITARI POLIVALENT AMB DENOMINACIÓ "FEDERACIÓ D'ENTITAS 
SOCIALS DE TERRES DE L'EBRE", UBICAT A L'AV. CANAL, S/N.  
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 l’Àrea 
de Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 30 de gener de 2018, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“La qui subscriu, 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: 
 
Atès que la Federació d’Entitats Socials a les Terres de l’Ebre ha sol·licitat una 
autorització administrativa a la Direcció General d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
d’un centre/consulta sanitari polivalent ubicat a l’avinguda del Canal, s/n. 
 
Atès que per tal de poder disposar de la corresponent autorització 
administrativa manca, entre d’altres, un acord de creació del centre sanitari per 
part del ple municipal així com que la sol·licitud de creació d’aquest centre 
estigui signada pel representant legal del titular del centre, en aquest cas, 
l’Ajuntament de Deltebre. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
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1r.- Que es procedeixi a la creació del centre/consulta sanitari polivalent amb 
denominació “Federació d’Entitats Socials de Terres de l’Ebre” ubicat a 
l’avinguda del canal, s/n de Deltebre. 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a signar la sol·licitud de creació d’aquest 
centre/consulta sanitari. 
 
3r.- Trametre el present acord a la Federació d’Entitats Socials de Terres de 
l’Ebre per als efectes que correspongui. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana subàrea d’atenció a les persones per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 23 de gener de 2018. 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 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. 
 
PART DE CONTROL 
 
10È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 22/2018 A LA NÚM. 145/2018 
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. 22/2018 a la núm. 145/2018 que han estat a l’abast 
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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. 

 
11È.- INFORMES D’ALCALDIA 
 
No hi van haver. 
 
12È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
13È.- 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. 
 
La Sra. Santiago vol fer dos preguntes, una és en quina situació es troba el Pla 
Local de Joventut i l’altra és en quina situació es troba el POUM. 
  
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Carlos Serra, aquest contesta al tema del 
Pla Local de Joventut, dient que el Pla de Joventut es va aprovar a finals 
d’aquest any passat, ara el que s’està fent és una distribució de totes aquelles 
accions que es puguin desenvolupar, també es vol donar a conèixer tal i com 
es va quedar, amb la participació ciutadana i en aquest cas de la joventut havia 
de tindre un paper important, i aquest principi d’any es començaran a desplegar 
aquests consells consultius per treballar i implementar les primeres accions que 
marquen aquest Pla Local. 
 
En respecte al POUM contesta el Sr. Alcalde dient que s’està fent tot el treball 
de camp, de microurbanisme que és el que es va explicar amb l’anterior reunió 
amb el Director General d’Ordenació del Territori, és un treball que no és fàcil i 
s’ha posat com a objectiu el mes d’abril tenir-ho acabat per poder presentar-ho 
als grups municipals i si s’escau suspendre llicències i per tant  si a l’abril no 
hem arribat doncs serà al maig i si ha de ser després de l’estiu, llavors es 
deixarà per al següent mandat. La idea és fer l’aprovació inicial abans de festes 
majors i si no se deixaria per a l’altre mandat per no “col·lapsar” les llicències 
d’obres. 
 

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. 
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L’Alcalde,        El secretari acctal., 
 
 
 
 
 
Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


