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                   ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 4/2018 
DATA:  3 D’ABRIL DE 2018 
HORA INICI: 22 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:58 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors:, 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, Sr. Tomàs Castells Fresquet i 
Sra. Dayana Santiago Callau. 
 
Excusats: Sra. Anna Gimenez Uribe (malaltia) i Sr. Jordi Torres Fabra. 
 
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. 3/2018, DE 6 DE MARÇ 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 

 

AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 

 
HISENDA 

 
2N.- DONAR COMPTE RELACIÓ INFORMES INTERVENCIÓ EXERCICI 
2017.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte de la relació 
dels informes d’intervenció exercici 2017, restant el ple assabentat. 
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3R.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 444/2018, PEL 
QUAL S'APROVA EL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI DEL 
PERIODE 2019-2021.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, és dóna 
compte del Decret d’Alcaldia número 444/2018, de 15 de març, pel qual 
s’aprova el pla pressupostari a mig termini del període 2019-2021, restant el ple 
assabentat.  
 
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DEL CARRER EMPERADOR CARLES Vè. 
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 27 de març 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. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 16 de gener de 2018, va 

aprovar inicialment (provisionalment) la imposició i l’ordenació de 
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres 
d’Arranjament del Carrer Emperador Carles Vè, l’establiment i l’exigència 
de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor 
dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 

2. Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP núm. 19, de 26 de gener de 
2018, per tal de què, en el termini de trenta dies, les persones interessades 
hi poguessin presentar reclamacions. 

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

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

 
Abel Villamón Vedo (0685). 
 

4. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre la reclamació 
presentada, la qual ha de ser estimada en tot o en part, o desestimada de 
forma motivada, en l’acord definitiu d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 



 
        Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
        Secretaria 

 

3 
 

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

 
PRIMER. 
Estimar íntegrament l’al·legació presentada per Abel Villamón Vedo, 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. 
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions 
especials per les obres d’Arranjament del Carrer Emperador Carles Vè. 
 
TERCER.  
Notificar individualitzadament aquest acord a les persones interessades, així 
com la liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions 
especials, per a la seva constància. 
 
QUART. 
El pagament de les liquidacions es farà efectiu en el termini establert a l’art. 
62.2 de la LGT des de la notificació de la liquidació emesa per BASE – Gestió 
d’ingressos, organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de 
Tarragona a qui s’ha conferit l’oportuna delegació. 
 
CINQUÈ. 
Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
de que, contra el mateix, s’hi pugui presentar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu. 
 
SISÈ. 
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 i 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. 

 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 27 de març 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. 
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Intervé el Sr. Tomàs Castells Fresquet del grup municipal de 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 dotze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (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 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. 
 
GESTIÓ INTERNA 
 

5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ 
CLASSIFICADA D’EMPRESES DE LA CONTRACTACIÓ SUBJECTA A 
REGULACIÓ HARMONITZADA PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ, DELS SERVEIS BÀSICS D'IMATGE DE POBLE, AIXÍ COM 
DE REQUERIMENT A LA LICITADORA QUE HA PRESENTAT L’OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA. 
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 27 de març de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 

“El que subscriu, com a primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de Deltebre, en 
ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació 
eleva la següent INFORMACIÓ: 

ANTECEDENTS  
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Exp. Afers Interns: Genèric Afers interns 2017/343  
Exp. General: 2017/5170    
Assumpte:  Contracte de serveis subjecte a regulació 
harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació "Serveis bàsics Imatge de 
Poble" 

 

1.- Vist que mitjançant acord de Ple de data 19 de desembre de 2017 es va 
aprovar l'expedient i els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i 
Prescripcions Tècniques per a l'adjudicació del contracte de “Serveis Bàsics 
Imatge de Poble”, essent l’objecte del contracte la prestació dels següents 
serveis: 

 Recollida i transport de residus municipals 

 Gestió de les deixalleries 

 Neteja viària 

 Neteja i manteniment de platges 

La contractació és subjecta a regulació harmonitzada, per procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació 

2.- Així mateix es va procedir a aprovar la despesa que suposa l'adjudicació del 
mateix. 

3.- Vist que amb data 23 de desembre de 2017 es va publicar anunci de 
licitació per termini de cinquanta-dos dies en Diari Oficial de la Unió Europea, 
Butlletí Oficial de l'Estat i Butlletí Oficial de la Província, a fi que els interessats 
presentessin les seves proposicions. 
 
4.- Vist que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en 
l'expedient. 
 
5.- Vist que amb data 23 de febrer de 2018 es va constituir la Mesa de 
contractació per l’obertura del sobres 1, en data 27 de febrer de 2018 es va 
constituir la mesa per l’obertura dels sobre 2, en data 9 de març es va constituir 
per l’obertura del sobre 3, i aquesta després de les reunions de treball i de la 
recepció de l'informe de valoració tècnica, va realitzar proposta d'adjudicació a 
favor de INNOVIA COPTALIA, S.A.U A63001705 i FORNÓS CONTENIDORS, 
SL (B43751494). 
 
6.- Examinada la documentació que l'acompanya i vists els informes que 
conten a l’expedient 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els 
següents 
 
ACORDS: 
 

PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la 
proposta duta a terme per la Mesa de contractació, de conformitat amb el 
següent ordre decreixent: 

 
 
 
SEGON. Notificar i requerir a INNOVIA COPTALIA, S.A.U (A63001705) i 
FORNÓS CONTENIDORS, SL (B43751494) (que han pres el compromís de 
constituir-se en UTE), en qualitat de licitadora que ha presentat l'oferta 
econòmicament més avantatjosa, perquè presenti, en el termini de deu dies a 
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, la 
documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits a 
l'apartat primer de l'article 146 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, així com la documentació justificativa de trobar-se al corrent en 
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o 
autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa l'acreditació 
d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte i d'haver constituït la garantia 
definitiva corresponent: 

 Documentació acreditativa de la personalitat jurídica de 
l'empresari. 

 Documentació acreditativa de la representació. 
o Els que compareguin o signin proposicions en nom d'un 

altre, presentaran còpia notarial del poder de 
representació, validat pel Secretari de la Corporació. 

o Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de 
figurar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
legalment. 

o Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de 

EMPRESES
VALORACIÓ 

CRITERI J

VALORACIÓ 

CRITERI K

VALORACIÓ 

CRITERI L

VALORACIÓ 

OFERTA 

ECONÒMICA

VALORACIÓ 

CRITERI B

VALORACIÓ 

CRITERI C

VALORACIÓ 

CRITERI D

VALORACIÓ 

CRITERI E

VALORACIÓ 

CRITERI F

VALORACIÓ 

CRITERI G

VALORACIÓ 

CRITERI G

VALORACIÓ 

CRITERI I
TOTAL

INNOVIA COPTALIA, S.A.U en UTE 

FORNOS CONTENIDORS
7,50 3,00 4,50 30,24 8,00 8,00 8,00 6,00 5,00 3,00 3,00 3,00 89,24

SERVIDEL S.L.U en UTE FOBESA 2,25 2,75 3,50 36,00 8,00 8,00 8,00 1,50 5,00 3,00 3,00 3,00 84,00

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y

CONTRATAS S.A
2,00 2,75 4,25 26,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,43
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representació, haurà d'acompanyar fotocòpia compulsada 
administrativament o testimoniatge notarial del seu 
document nacional d'identitat. 

 Documentació acreditativa de la classificació de l'empresa o 
justificació dels requisits de la seva solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional. 

 Documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir 
de forma directa l'acreditació d'això. 

 Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans 
que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 
contracte. 

 Garantia Definitiva de 156.270,60 (5% de l'import d'adjudicació, 
exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit). 

 Així com, el justificant d’haver fet efectiu l’import corresponent a 
les despeses de publicitat: 

BOE 840,62 

DOGC 218 

BOP 146,55 

Total 1.205,17 

 
TERCER. Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea d’imatge de poble per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre, 21 de març 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 en contra de la proposta. 

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

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb dotze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (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 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. 
 

RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2019 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 27 de març de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de 
Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 
de juliol, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.-  Aprovar com a Festes Locals per a l’any 2019 els dies 17 de maig i 16 
d’agost. 
 
2n.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
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Deltebre,  15 de març 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 de 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, 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. 
 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE DELTEBRE I SANT 
JAUME D’ENVEJA. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa d’Afers Interns 
i Institucionals de data 27 de març de 2018, el Secretari acctal., procedeix a la 
lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, com a regidor delegat de la subàrea de 
relacions institucionals, en ús de les facultats que la legislació vigent li 
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 31.1 del Decret 244/2007, de 
6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, en data 14 de març de 2018 es va aixecar acta de les operacions 
de delimitació entre els termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja 
de total conformitat i acord entre ambdós municipis sense cap tipus 
d’incidència. 
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Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 31.3 del mateix Decret, l’acta 
de delimitació s’ha de sotmetre a l’aprovació pel ple dels respectius 
ajuntaments i s’haurà d’acordar la seva aprovació amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres 
mesos comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar l’acta de delimitació entre els termes municipals de Deltebre i Sant 
Jaume d’Enveja. 
 
2n.- Trametre el present acord a la Direcció General d’Administració Local, 
juntament amb dos exemplars de l’acta,  per tal de que es procedeixi a la 
publicació de la delimitació acordada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea  d’Afers Interns i Institucionals subàrea 
de relacions institucionals i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de 
Poble subàrea de planificació territorial per als efectes que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre, 15 de març 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 de 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, per tant resta expedit el tràmit 
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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 

 
TEIXIT ASSOCIATIU 

 
8È.- DICTAMEN DE  PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI 
D’ACTES I FESTES 2018. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa de 
Dinamització Social i  Participació Ciutadana de data 27 de març 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 de teixit  
associatiu, en ús de  les  facultats que  la  legislació vigent li  
concedeix, al  ple  de  la  Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès   que  es  vol  establir per  a  aquest exercici 2018   un  calendari 
d’actes i festes, als efectes que  es puguin ordenar i estructurar a nivell  
logístic i operatiu tots  els actes que  es realitzen al nostre municipi i 
que  s’organitzen tant  des  de l’Ajuntament de  Deltebre com  per  les  
associacions i entitats del  municipi en col·laboració del  mateix 
Ajuntament i  no  es  solapin els  mateixos de  forma general o,  si més  
no,  que  es  complementin entre  ells  i, per  tant,  que  tots  els 
ciutadans del nostre municipi en puguin gaudir de les mateixes i, 
alhora, donar- los un enfocament al sector turístic. 
 
Atès  que l’agenda dels  actes i festes per aquest 2018 serà la que 
s’adjunta com annex I al present acord. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar  el  calendari  d’Actes  i  Festes  per  a  l’any  2018. 
Aquesta previsió podrà modificar-se per situacions sobrevingudes o d’adversitat 
meteorològica. 
 
SEGON.- Facultar  a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per al 
desplegament i execució eficaç del que s’acordi. 
 
TERCER.- Notificar el present acord a totes les entitats i associacions que 
realitzaran actes  amb  la  col·laboració  d’aquest  Ajuntament  per  al  seu  
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coneixement  i efectes oportuns. A la vegada, donar publicitat del calendari 
d’actes a la web de l’Ajuntament i en el catàleg d’actes d’estiu, entre d’altres. 
 
QUART.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrees d’hisenda  i  de  protocol,  i  a  l’Àrea  de  Dinamització  Social  i  
Participació Ciutadana subàrees de festes i de teixit associatiu per als efectes 
que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  
 
Deltebre, 21 de març de 2018. Sgt. Robert Bertomeu Callau 
 

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

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

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Tomàs Castells del grup municipal de 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, 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 
 
9È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 382/2018 A LA NÚM. 525/2018 
 

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. 382/2018 a la núm. 525/2018 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. 
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10È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
11È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia l’alcalde diu que hi ha una moció urgent 
per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la 
deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol, i per tant el primer que 
s’ha de fer es votar la urgència, quedant aprovada per unanimitat. 

A).- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN 

DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I 

AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL 

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

“Els qui subscriuen, grups municipals del PDeCAT, ERC-AM i CUP 
DELTEBRE-PA a l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent els concedeix, al ple de la Corporació eleven la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del 
govern de Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i 
policial de l’estat. L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és 
majúscula i el govern espanyol està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets 
civils, polítics i humans més bàsics per tal d’erradicar qualsevol signe de 
dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la sobirania popular 
empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots ells 
gent de pau.  
 
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país 
com un nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels 
diputats i diputades Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, 
Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a ressonar en els annals de la 
història del nostre país com un nou episodi fosc de repressió i de vulneració 
dels principis democràtics més elementals. Un escenari que queda agreujat per 
la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, 
totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 
 
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, 
on cada vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets 
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i llibertats més bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si 
mateix com a democràtic i civilitzat. 
 
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte 
d’autoritarisme intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques 
més fosques de l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar 
impertèrrits i ens alcem per dir sense vacil·lar que continuarem defensant les 
nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop 
més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat d’aquells 
representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i 
el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són 
el motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, 
menyspreu, humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra 
l’independentisme, una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense 
mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, 
Carles Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül 
Romeva, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, 
Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, 
emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens 
mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la 
llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la 
nostra lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser 
tractats com a ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, PROPOSEM al ple de la Corporació que s’adoptin els 
següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme 
Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep 
Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  
Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, 
Marta Rovira i Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets 
polítics, ciutadans i humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure 
exercici polític. 
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TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió, de la vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir 
dels ciutadans per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma 
il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, 
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de 
l’estat. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant 
accions pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè 
intercedeixi de manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels 
ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats del municipi de Deltebre a defensar els drets 
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims 
representants escollits democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de 
Catalunya, el Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la 
crida unitària del President i també a la plataforma “Espai Democràcia i 
Convivència” que té com a objectius “la defensa de les institucions catalanes, la 
convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH) així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present 
moció. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 3 d’abril de 2018. Sgt. PDeCAT, ERC-AM 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. Tomàs Castells Fresquet del grup municipal de PPC i diu que el 

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

posicionament del seu grup serà 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), 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), Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA), i un vot en 
contra de Tomàs Castells Fresquet (PPC) 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.- 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 
portaveu de la CUP, la Sra. Santiago, la qual diu que l’últim ple va fer una 
pregunta sobre els bucs d’assaig, i arran de la resposta per escrit que els han 
fet arribar on s’explica les motivacions per les quals s’han aplicat les mesures 
que s’han cregut convenients i ara pregunta si per part de la subàrea de cultura 
es volen protegir o fomentar que no desapareguin els grups de música que 
sabem que no són entitats o associacions que opten a subvencions i que de 
manera precària, no poden pagar. 
 
L’altra pregunta, que també es va fer al ple passat, de si s’havia pensat en 
recuperar el rock & riu, que des de fa 11 anys que es fa. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula al regidor de teixit associatius Sr. Robert 
Bertomeu, i aquest diu que es van reunir en diferents ocasions pels grups 
d’assaig, i hi ha grups que ells mateixos voluntàriament han decidit deixar-ho, 
no obstant, hi ha grups que sí que estan a la llista d’espera i sí que s’han 
reubicat i s’estan adequant aquells locals que van quedar desallotjats, ja que no 
estan en condicions, i en quan estiguin a punt, se reubicaran. 
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Pel que fa al tema del rock & riu, es va estar comentant a una reunió i mirar si 
es podia incloure al pressupost d’aquest any, en algunes de les partides, 
segurament que en uns dies se’ls podrà contestar de sí o no, però era una de 
les idees de l’equip de govern el recuperar-ho i els grups estaven disposats a 
actuar sense cap cost i l’ajuntament posar la part logística, en principi és així 
com es va quedar. 
 
Demana la paraula el Sr. Tomàs Castells del PPC, i aquest diu que fa un mes 
aproximadament se va fer un repàs per alguna de les carreteres del mon rural, 
concretament en temes d’asfalt, no obstant estan igualment en manca de 
mantenir-se bé, i pregunta si l’empresa que ho porta fa el manteniment correcte 
i compleix el contracte. 
 
Una altra pregunta que fa el Sr. Castells és que no te dades concretes sobre el 
conveni amb la Comunitat de Regants de les Hortes, per la neteja de desaigües 
i regadores, però creu que va retardat el tema, o pot ser s’hagi començat per 
alguna zona del poble que desconeix, ja que ha vist llocs que tenen molta falta 
de neteja, sigui perquè ha hagut un hivern ventós o sigui perquè hi ha molta 
brossa. 
 
Contesta el Sr. Alcalde a la segona pregunta sobre el conveni de la Comunitat 
de Regants, i aquest diu que es va signar en el seu moment per a treure la 
licitació de neteja de desaigües, no de regadores, i l’any passat la Comunitat 
havia de pagar l’aportació de 30.000 € a l’ajuntament i encara no ho ha fet, i no 
obstant això, l’ajuntament va fent igualment treballs, per tant vol dir que 
l’ajuntament està avançant diners de les quotes que la gent va pagant de les 
Hortes. L’ajuntament està netejant desaigües que no li toca, no s’havia fet mai i 
ara sí que s’està fent, i les regadores no toquen, és cosa de la Comunitat. 
 
El Sr. Castells diu que l’ajuntament fa el que al ple se va acordar per part de 
tots. 
 
L’alcalde aclareix que el que es va acordar era netejar desaigües, no 
regadores, per tant parlem en propietat. 
 
Intervé el Sr. Salvador Bertomeu Tinent d’Alcalde de Dinamització Territorial i 
Imatge de Poble i contesta en referència al que ha preguntat el Sr. Castells 
sobre el manteniment de camins rurals, i tots sabem que quan plou els danys 
als camins rurals se multipliquen, i inclús als urbans, sí que és cert que en 
aquestes pluges que han vingut últimes s’han deteriorat més, no obstant 
l’empresa està fent el seguiment i complint estrictament les condicions del 
contracte. Ell mateix personalment va fent visites d’obra amb l’enginyer 
municipal i un encarregat i de vegades el mateix gerent de l’empresa, i fan una 
volta per tots els camins rurals del poble, també es disposa d’informe tècnic de 
cadascuna de les visites i també es fa decret d’alcaldia per comunicar-ho a 
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l’empresa. O sigui que està més que justificat i la revisió del manteniment per 
part de l’empresa s’està fent regularment.  
Una de les millores que va oferir aquesta empresa va ser asfalt de 21.000 m2, 
d’aquest ja en va fer uns 10.000 i pico, que va ser la carretera que va al port i 
ara queda un restant que se faria aquest any o l’any que ve. 
També va insistir que durant la setmana santa continuessin treballant  encara 
que hagués turisme, tal i com ells havien dit primer. 
De totes maneres agraeix l’observació que ha fet el Sr. Castells, i si l’empresa 
no compleix amb el que diu el contracte, llavors l’ajuntament actuarà en 
conseqüència, però de moment l’empresa està complint i no hi ha res a dir. 
Pel que fa als desaigües ja ha contestat el Sr. Alcalde amb la suficient claredat. 
 

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

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

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


