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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 3/2018 
DATA:  6 DE MARÇ DE 2018 
HORA INICI: 21:30 H.  
HORA FINALITZACIO: 22:12 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, Sra. Iolanda Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. 
Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi Aspa Casanova, Sr. Carles Aliau Bonet i 
Sra. Dayana Santiago Callau. 
  
Excusats: Sr. Jordi Pau Torres Fabra i Sr. Tomàs Castells Fresquet 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTIVA 

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

- ORDINÀRIA NÚM. 2/2018, DE 6 DE FEBRER. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

 
HISENDA 

 
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE 
REPOSICIÓ PRESENTATS CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER 
AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE FINALITZACIÓ DE LA 
URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL NUCLI DE RIUMAR, 3A FASE. 
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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 27 de febrer 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 delegada de la 
subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Antecedents: 
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 7 de novembre de 2017 

va aprovar definitivament la imposició i l’ordenació de contribucions 
especials com a conseqüència de l’execució de les obres de finalització de 
la Urbanització de la Zona V del nucli de Riumar, 3a Fase, l’establiment i 
l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per 
l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 

2. Contra l’acord abans esmentat, s’han presentat recursos de reposició per 
part dels següents interessats: 

Heinz Müller (6461), Mario Patella (6465), Jean Luc Cheron (6686), 
Montserrat Fuego Mauré (6806), Sergio Galtarosa Martí (7044), 
José Ignacio Sanz de Castro (502), Franz Josep i Ursula Elisabeth 
Bousardt (770) i Maria Soledad Mathilde Legros (823).      

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

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

 
Per això, i a la vista dels informes que hi consten en cadascun dels recursos 
presentats, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Estimar íntegrament els recursos de reposició presentats per Heinz Müller i 
Mario Patella, d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i Jurídic que 
s’adjunta a la proposta, i incloure les modificacions que en el seu cas 
s’escaiguin. 
 
SEGON. 
Desestimar íntegrament els recursos presentats per Jean Luc Cheron, 
Montserrat Fuego Mauré, Sergio Galtarosa Martí, José Ignacio Sanz de Castro, 
Franz Josep i Ursula Elisabeth Bousardt i Maria Soledad Mathilde Legrós, pels 
motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a la 
proposta. 
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TERCER. 
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades amb el 
règim de recursos adients. 
 
QUART. 
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, subàrea 
d’hisenda, per a la seva constància. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 23 de febrer 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 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 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 dotze 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), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP), Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP) i tres vots d’abstenció de 
Gervasi Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i 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.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 4T 
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 4t trimestre de 2017, restant el Ple assabentat. 
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4T.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 4T TRIMESTRE DE 2017 AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, 
es dóna compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 4t trimestre de 
2017 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple 
assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 4T TRIMESTRE DE 
2017 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 
LA MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 4t 
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 4T 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 4t trimestre de 2017, restant el Ple assabentat. 
 
7È.- DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2017.- 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de la liquidació del 
Pressupost exercici 2017, restant el Ple assabentat. 
 
DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
ENSENYAMENT 

 
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA ZONIFICACIÓ PER A PREINSCRIPCIÓ P-3 
CURS 2018-2019 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i Participació Ciutadana de data 27 de febrer de 2018, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 

“El qui subscriu, com a regidor delegat de la subàrea d’ensenyament de 

l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li 

concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 

 

L’any 2007, la comunitat escolar de Deltebre, degut a la singularitat del seu 

municipi (d’una banda, l’amplia extensió del casc urbà i d’altra banda, el lloc de 
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residència d’alguns alumnes al nucli de Riumar, situat a 10 Km del cas urbà), 

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

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

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

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

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

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

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

més justa una plaça escolar. 

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

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

número de preinscripcions previstes, segons els cens municipal. 

 

És per aquest motiu que es presenta la proposta per al proper curs 2018- 2019, 

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

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

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

 

Aquest any hi ha un total de 84 empadronats/des al nostre municipi amb data 

de naixement l’any 2015 i que han de cursar P-3 el 2018-2019. 

 
Per al curs 2018-2019, el municipi està dividit en tres zones: 
 

- ZONA 1: ESCOLA RIUMAR: anirà des de la zona Cooperativa de 

Vivendes fins als carrers St. Miquel – Estació – Trinquet. L’escola té 

assignada una línia i durant el curs escolar 2018-19 serà de 18 alumnes.  

 

- ZONA 2: ESCOLA SANT MIQUEL: anirà des dels carrers St. Miquel – 

Estació – Trinquet  fins al carrer Girona. L’escola té assignades dues 

línies i durant el curs escolar 2018-19 seran de 20 i 21 alumnes. 

 

- ZONA 3: ESCOLA L’ASSUMPCIÓ: anirà des del carrer Girona fins al 

carrer Amposta. L’escola té assignada una línia i durant el curs escolar 

2018-19 serà de 25 alumnes.  

 

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

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

escolar 2018-2019 d’acord amb el plànol que s’ajunta com a annex a la 

proposta. 

 

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

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

proper curs 2018-2019 es pugui fer d’acord amb la mateixa. 

 

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

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

 

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

 

Deltebre, 22 de febrer de 2018. Sgt. Carlos Serra Ventura” 

 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. 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, 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. 
 
Tot seguit intervé l’alcalde-president i diu que a l’ordre del dia s’ha posat una 
proposta que no va ser dictaminada a la Comissió informativa de Dinamització 
Social i Participació Ciutadana i pregunta als grups municipals presents si avui 
en aquest ple municipal la volen debatre i sotmetre a votació o bé deixar-la 
damunt de la taula per al proper plenari, aprovant-se per unanimitat la seva 
inclusió a l’ordre del dia d’aquest plenari.  
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FESTES 

 
9È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL CD LA 
CAVA PER A L'ORGANITZACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE SANT ROC 
2018. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia es procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la proposta següent: 
 

“El que subscriu, com a alcalde-president, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’Ajuntament té la voluntat de fomentar i dinamitzar les diferents festes 
que es realitzen al nostre municipi. 
 
Atès que el Club Deportiu La Cava manté la tradició d’organitzar les “Festes 
Majors de La Cava”. 
 
Atès que les parts, de mutu acord, interessen l’aprovació i la formalització d’un 
Conveni de col·laboració per a l’organització de les “Festes Majors Sant Roc de 
La Cava” per a l’any 2018, que tindran lloc entre els dies 10 al 20 d’agost de 
2018. 
 
Vist l’informe jurídic favorable del TAG del Departament de Dinamització Social 
i de Participació Ciutadana, en el que es deixa palès que el contingut de les 
clàusules del Conveni i el procediment a seguir es consideren plenament 
justificats els requisits legals per acordar la seva formalització. 
 
De conformitat amb l’informe del Departament d’Afers Interns i Institucionals -
subàrea d’hisenda - en el que és deixa palès que hi ha consignació 
pressupostària suficient per fer front a la despesa a la partida del Pressupost 
municipal de l’exercici 2018.33800.48000 “Conveni Festes La Cava”. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Deltebre i el Club Deportiu La Cava per a l’organització de les 
“Festes Majors Sant Roc de La Cava” per a l’any 2018, que consta de TRETZE 
(13) clàusules i per un import total de TRENTA-CINC MIL euros //35.000.-//€.  

SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura del conveni. 
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TERCER.- Notificar el present acord a la representació del Club Deportiu La 
Cava per a la seva constància, amb el règim de recursos adients. 
  
QUART.- Traslladar el contingut del 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 festes, per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 28 de febrer de 2018. Sgt. Lluís Soler i Panisello” 
 
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. Gervasi Aspa del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

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

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

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb 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), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP),  Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova 
(ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i 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. 
 
MOCIONS 
 

10È.- MOCIÓ DE LA UGT EN RELACIÓ A LA VAGA DEL DIA 8 DE MARÇ 
DE 2018 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la proposta següent: 
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“Els qui subscriuen, grup municipal del PDeCAT a l’Ajuntament de Deltebre, en 
ús de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple de la Corporació 
eleven la següent INFORMACIÓ: 
 
Les polítiques neoliberals i les reformes laborals dutes a terme arran de la crisi 
han colpejat amb força el conjunt de la ciutadania, però amb més evidència 
encara les persones amb una situació prèvia més desigual, com és el cas de 
les dones. A Catalunya les dones són el 52% de la població en edat de treballar 
i, en canvi, no arriben a ser la meitat de la població activa. 
En l’actualitat, la taxa d’ocupació femenina és 10 punts percentuals inferior a la 
masculina, això vol dir que l’actual mercat de treball segueix discriminant les 
dones. 
Les dones es fan càrrec majoritàriament del treball de cura i de la llar, són la 
majoria de les persones aturades de llarga durada i de les que tenen contractes 
a temps parcial obligat; pateixen contractació temporal en massa, la seva 
jornada està en molts casos desregulada i són, per tant, protagonistes 
principals de la precarietat. 
Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny de 2017) la bretxa salarial 
entre dones i homes a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anyal. És a 
dir que, teòricament, en una jornada de 8 hores les dones treballen quasi dues 
hores sense cobrar-les. Una bretxa salarial que afecta més les ocupacions de 
menys retribució, en què arriba a ser de més del 37%. 
El 18% de les dones treballadores té guanys inferiors o iguals a l’SMI i més de 
la meitat tenen ingressos inferiors als 18.160 euros anyals. 
La violència masclista a la feina i a tot arreu és una de les mostres més 
flagrants de la manca de justícia social i democràtica envers les dones; la 
violència masclista ataca un dels valors centrals de la societat: la llibertat. En 
l’any 2017, 9 dones van ser assassinades per la seva parella o ex-parella 
home, hi va haver 17.513 denúncies per violència masclista i 4.209 ordres de 
protecció. L’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses és una de les 
situacions més esteses però a la vegada més ocultes en l’àmbit laboral. 
 
Cal establir mesures de corresponsabilitat que facilitin el repartiment del treball 
de cura entre dones i homes, acabar amb la segregació laboral, la divisió 
sexual del treball i la desvalorització social dels sectors laborals feminitzats. 
S’han d’obtenir polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a 
la sostenibilitat. Un sistema de protecció social igualitari i amb equitat en 
condicions de vida per a les dones. Cal que les dones tinguin més poder 
econòmic, element estratègic per a la reducció de la pobresa. 
Volem i ens volem vives i lliures, unim-nos per a la igualtat! 

Per tots aquests motius exposat anteriorment, PROPOSEM al ple de 
l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

10 
 

 
1r.- Donar suport a la vaga laboral convocada per CCOO i UGT de 2 hores per 
torn el dia 8 de març, i sumar-nos a les concentracions previstes per al mateix 
dia, a les 12 hores, a les places i portes dels ajuntaments. 
 
2n.- Donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga 
d’estudiants del dia 8 de març. 
 
3r.- Defensar la pujada dels salaris i de les pensions, garantint la recuperació 
del poder adquisitiu, especialment dels més baixos, i l’increment de l’SMI. 
 
4t.- Plans d’igualtat obligatoris en totes les empreses com a veritable eina per 
garantir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i per evitar la bretxa 
salarial i els assetjaments sexuals. 
 
5è.- Instar els grups parlamentaris presents al Congreso de los Diputados a 
l’aprovació d’una llei transparència i d’igualtat salarial que posi fi a la bretxa 
salarial real entre dones i homes al nostre país. 
 
6è.- Demanar al Govern central la ratificació del conveni 189 de l’OIT (Conveni 
sobre el treball decent per les treballadores i treballadors de la llar). 
 
7è.- Establir el compromís amb la lluita contra la precarietat social i laboral, 
amb la priorització de pressupostos per a les polítiques públiques per al 
benestar: dependència, salut, educació i criança. 
 
8è.- Fomentar i donar suport a la lluita contra la lacra social de la violència 
masclista i exigir la posada en marxa immediata del Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere amb una dotació pressupostària real. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre, 1 de març de 2018.   PDeCAT” 

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. 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 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), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), Carla Aliau Ribes (CE-
SD-CP),  Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi Aspa Casanova 
(ERC-AM) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i 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. 
 
11È.- MOCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS DEL PARC NATURAL DEL 
DELTA DE L'EBRE PER A LA UTILITZACIÓ DE GOTS, PLATS I COBERTS 
REUTILITZABLES ALS ACTES MUNICIPALS I AUTORITZATS PER 
L'AJUNTAMENT AIXÍ COM A LES GUINGUETES DE LES PLATGES 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la moció següent: 
 
“Els qui subscriuen, grups municipals del PDeCAT, CE-SD-CP i CUP 
DELTEBRE-PA a l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent els concedeix, al Ple de la Corporació eleven la següent 
INFORMACIÓ: 

El Parc Natural del Delta de l’Ebre i l’Associació de Voluntaris del Parc 
Natural del Delta de l’Ebre promouen, des de l’any 2015, la campanya «Per 
un Delta Net», campanya que aglutina la totalitat dels 7 municipis presents al 
Delta de l’Ebre (Ampolla, Camarles, L’Aldea, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, 
Amposta i Sant Carles de la Ràpita) i diverses entitats del territori de diferents 
sectors econòmics. Ja des del 2015, tots aquests municipis participen de la 
campanya i han estat col·laborant en les diferents neteges conjuntes d’espais 
naturals i dels actes que s’han anat organitzant. 

La campanya «Per un Delta Net» té com a principal objectiu la de visualitzar i 
sensibilitzar la població de la problemàtica de la brossa als espais naturals del 
Delta de l’Ebre com a un greu problema, no només ambiental, sinó també 
econòmic i social. 
Per tant, pretén coordinar una neteja simultània als 7 municipis, informar de la 
problemàtica de la brossa al Delta, sensibilitzar a la població local i visitant, 
incidir en un canvi d’hàbits en la nostra relació amb l’entorn i estimular un 
canvi en els patrons de consum per reduir el volum de residus que generem. 

Per assolir aquests objectius, l’any 2015 es va realitzar una neteja simultània 
a diferents espais naturals de tot el Delta de l’Ebre amb una participació de 
215 persones i la recollida de 3 tones de brossa. 
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Al llarg de l’any 2016 es realitzaren diverses actuacions com l’edició de 4.500 
flyers informatius, una xerrada a cada municipi sota el títol “Per un Delta Net: 
abordem la problemàtica de la brossa a la natura“ amb 123 persones 
assistents en total, la col·locació de 5 plafons informatius a 5 platges, la 
instal·lació d’un aquari-denúncia a l’Ecomuseu de Deltebre, jornades de 
neteja de platges diverses (Let’s Clean Europe, La Punta de la Banya, neteja 
de la ZER Poblenou del Delta, ...), una conferència denominada “La 
problemàtica de les escombraries marines, el projecte MARVIVA” i la neteja 
simultània a 7 espais naturals amb la participació de 322 persones i la 
recollida de 7,4 tones de brossa. A més, ja des d’aquest any, es van retirar els 
gots de plàstics de la màquina de cafè de les oficines administratives del Parc 
Natural i es van substituir per gots de cartró. 

Durant l’any 2017, la campanya «Per un Delta Net» ha celebrat una taula 
rodona per debatre sobre la presència de la brossa en els diferents ambients 
naturals i humanitzats del Delta amb la participació de tots els sectors 
econòmics de Sant Jaume d’Enveja, s’ha disposat de l’exposició «MarViva» 
itinerant per diversos municipis del Delta de l’Ebre, s’ha realitzat varis tallers 
infantils al Parc de Setmana Santa a Amposta, s’ha tractat la campanya «Per 
un Delta» a les xerrades divulgatives realitzades pel COPATE, s’ha instal·lat 
nous cartells sobre la dinàmica marítima vinculada a les restes naturals (tipus 
posidònia, etc) a l’Ampolla i s’ha realitzat la neteja simultània a 7 espais 
naturals del Delta de l’Ebre amb la participació d’unes 200 persones i la 
recollida de fins a 6 tones de brossa. Per últim, s’han comprat 4.750 gots 
reutilitzables per als ajuntaments per tal de fer-los servir en els diferents actes 
que s’organitzin. 

A partir d’aquí, i per a aquest 2018, s’ha previst la realització de tallers i 
xerrades als escolars de 5 è i/o 6 è de totes les escoles dels municipis del 
Delta de l’Ebre, fer un plànol amb l’origen de la brossa al Delta (digital) i 
l’edició de petits vídeos divulgatius pel Canal Youtube del Parc Natural, entre 
d’altres Segons dades de l’Agència Catalana de Residus, la taxa de recollida 
selectiva del 2015 a la població de l’Aldea va ser del 48%, a l’Ampolla del 
60%, a Amposta del 48%, a Camarles del 44%, a Deltebre del 35%, a Sant 
Carles de la Ràpita del 52% i, finalment, a Sant Jaume d’Enveja va ser del 
64%. 

Per tant, donat aquests baixos percentatges generals de recollida selectiva de 
residus destinats a reciclar i tenint en compte el principi de les tres erres 
(reduir, reutilitzar i reciclar) segons el qual la millor gestió és evitar el consum 
innecessari i allargar la vida útil dels futurs residus, es considera que les 
administracions públiques han de fer esforços encarats a la sensibilització de 
la població de cara a reduir i reutilitzar els possibles residus. I, una de les 
millors maneres de fer-ho és donant exemple en el sí del seu funcionament. 

Cal pensar que les festes majors, les fires els concerts i esdeveniments 
festius dels municipis són generadors de gran quantitat de brossa, 
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especialment plàstics, ja que els envasos que s’hi fan servir acostumen a ser 
d’un sol ús i, a més, sovint no són tractats separadament per a poder ser 
reciclats. La utilització de gots reutilitzables, per exemple, és una iniciativa 
molt estesa en concerts i festivals, i consisteix en el lloguer al públic d'un got 
reutilitzable i retornable (per 1 €) per a consumir begudes tantes vegades com 
es vulgui durant la festa, d'aquesta manera no es generen tants residus. Un 
cop acabada la festa, el got es pot retornar, recuperant l’euro de lloguer, o bé 
l'usuari se'l pot quedar com a record. 

Per tots aquests motius exposat anteriorment, PROPOSEM al ple de 
l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Implantar l’ús de gots, coberts i plats reutilitzables a tots els actes 
organitzats per l’Ajuntament (fires, degustacions, festes majors, concerts,...) i 
a tots els actes festius autoritzats per l’Ajuntament. Pot utilitzar-se la modalitat 
exposada en aquesta moció, és a dir, mitjançant el lloguer al públic d’aquests 
elements reutilitzables i retornables (per 1 €) per a consumir begudes i/o 
menjar tantes vegades com es vulgui durant la festa. Un cop acabada la festa, 
es poden retornar, recuperant l’euro de lloguer, o bé l'usuari se'ls pot quedar 
com a record. 

SEGON.- Incloure a les bases licitadores per a l’atorgament d’autoritzacions 
municipals per a l’explotació de serveis de bar/restaurant de les platges i 
altres espais del municipi, la obligació de l’ús de gots, coberts i plats 
reutilitzables i la prohibició de fer-ne servir de materials d’un sòl ús. 

TERCER.- Implantar l’ús de gots, coberts i plats reutilitzables entre els/les 
treballadors/es municipals i a les màquines expenedores de cafè i aigua 
presents a les instal·lacions municipals. 

QUART.- Adoptar aquests acords a partir de la data de la seva aprovació en 
el Ple Municipal. 

CINQUÈ.-  Notificar d’aquests acord al Parc Natural del Delta de l’Ebre, als 
Consells Comarcals del Baix Ebre i Montsià, a l’Associació de Voluntaris del 
Parc del Delta de l’Ebre, als ajuntaments participants de la campanya «Per un 
Delta Net» i a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

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

Deltebre, 28 de febrer de 2018. Sgt. PDeCAT, CE-SD-CP i  CUP DELTEBRE-
PA” 

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

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

posicionament del seu grup 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, 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. 
 
12È.- MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA FEMINISTA 
CONVOCADA PEL 8 DE MARÇ DE 2018 

 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, es procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la moció següent: 
 
“Els qui subscriuen, grups municipals de la CUP, ERC-AM a l’Ajuntament de 
Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple de 
la Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 
 

El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una 
jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el 
seu treball com a forma de vida. Hem estat el conjunt de dones treballadores, 
que històricament hem mantingut viva la flama de la dignitat, contra l'explotació 
capitalista, patriarcal i racista, que ens nega el dret a una vida digna i a una 
sobirania plena com a dones, tant als Països Catalans com arreu del món. 

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques 
de reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no 
tinguin valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques 
imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades 
de pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, 
regressió en drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot 
aquest treball invisibilitzat i imprescindible 

Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si 
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les 
dones som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals 
més curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un 
menor reconeixement de la feina. Tot això amb unes institucions que estan 
buides de sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les 
persones, que sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que, en 
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comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i 
ens precaritza. 

L'alliberament del patriarcat només serà possible lluitant organitzades per posar 
la vida al centre i així es reivindica a la Vaga feminista del pròxim 8 de març. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP Deltebre proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista convocada el proper 8 de 
març, facilitant que les treballadores de l'ajuntament i empreses municipals es 
puguin adherir a la vaga i difonent la convocatòria de la vaga general feminista 
a través dels mitjans municipals. 

SEGON.- Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics 
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la 
infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i 
atenció a les persones. 

TERCER.- Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones 
als contractes i licitacions que efectuï l'ajuntament, evitant la contractació amb 
aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial en 
qualsevol dels seus estaments. 

QUART.- Establir un protocol d’actuació per evitat la discriminació laboral de 
les persones trans. 

CINQUÈ.- Establir la necessitat de personació de l’Ajuntament en el casos 
penals d’assetjament laboral. 

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

Deltebre, 27 de febrer de 2018. Sgt. CUP i ERC-AM.” 

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

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

posicionament del seu grup serà 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 en contra de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta NO quedant aprovada per majoria absoluta amb vuit vots en contra 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) i set vots a favor de 
José Emilio Bertomeu Rio (CE-SD-CP), Iolanda Gil Casanova (CE-SD-CP), 
Carla Aliau Ribes (CE-SD-CP),  Angel Casanova Ventura (CE-SD-CP), Gervasi 
Aspa Casanova (ERC-AM), Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i 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. 
 
PART DE CONTROL 
 
13È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 145/2018 A LA NÚM. 381/2018 
 

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. 145/2018 a la núm. 381/2018 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. 

 
14È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
15È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
16È.- 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 saber en quina situació estan 
els bucs d’assaig, qui està utilitzant-los, quants han plegat, si les mesures que 
s’estan aplicant fomentaran la creació de nous grups  i utilització d’aquests 
bucs, quina projecció de futur hi ha amb aquestes mesures per tal de fomentar-
los i si s’ha tornat a pensar amb el Rock & Riu com a mesura de foment de 
grups de música al poble. 
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Una altra qüestió és que tal i com se’ls va demanar van passar la informació 
jurídica, per saber com s’engegava el projecte d’horts socials, el 9 de gener, i 
és saber si es té intenció de dur-ho a terme o no. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Robert Bertomeu per contestar a la 
primera pregunta. 
 
El Sr. Bertomeu contesta que el que s’ha fet amb els bucs ha sigut 
reestructurar-ho perquè allí vivia una família, la qual fa uns mesos que va 
abandonar aquell espai que utilitzaven com a habitatge de feia diversos anys. 
El que s’ha fet és anar informant-nos de quins grups estan actius o no i quins 
funcionaven. També se’n van donar conte que havia un buc que feia dos anys 
que no s’utilitzava, se van intentar localitzar les claus per a poder accedir i com 
que havien grups que estaven en llista d’espera s’han posat en aquests bucs 
que no estaven ocupats, no obstant també s’ha reubicat ja que és una zona 
destinada a la música i s’ha parlat amb la “Rondalla” perquè també estaven en 
llista i s’ha intentat concentrar-ho tot als bucs d’assaig. Pel que fa a la vivenda, 
s’ha fet la neteja i s’està reestructurant i s’intentarà també posar lo de les jotes i 
així estarà tot estructurat amb el sector de la música. 
 
Pel que fa a la segona pregunta, el Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Kilian 
Franch. 
 
El Sr. Franch contesta al tema dels horts socials, sí que és veritat que van 
entregar una proposta jurídica comparativa a la ciutat de Vic, com a exemple 
dels horts socials, ho va trametre als serveis jurídics de la casa, però donat al 
ritme frenètic que porta l’actual equip de governi que tenen als tècnics molt 
saturats, no s’ha pogut ficar fil a l’agulla a aquesta proposta, però ara ja fa dos 
plenaris que li ho pregunta, per tant, tant prompte com se pugui se tirarà 
endavant. 
 
Intervé de nou la Sra. Santiago i pregunta, amb el tema dels bucs d’assaig com 
està el tema de llum, assegurances, etc., que se’ls està fent pagar. 
 
El Sr. Alcalde diu que se li contestarà per escrit i amb les clàusules que es 
posen als documents que es fan per utilitzar els bucs. 
 
Per últim, també informa que el proper dijous dia 8 a les 12 hores haurà 
concentració davant l’ajuntament per la vaga feminista convocada per CCOO i 
UGT.  
 

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 
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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 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


