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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 1/2018 
DATA:  16 DE GENER DE 2018 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:05 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, , Sr. 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: Sr. Jordi Pau Torres Fabra 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 

1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES: 
 
- ORDINÀRIA NÚM. 14/2017, DE 5 DE DESEMBRE. 
- EXTRAORDINÀRIA NÚM. 15/2017, DE 19 DE DESEMBRE. 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics té alguna objecció a les 
actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat. 
 
AFERS INTERNS I INSTITUCIONALS 
 
HISENDA 
 

2N.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1851/2017 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE TRESORERIA.- 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del Decret d’Alcaldia 
núm. 1851/2017, de 20 de desembre, pel qual s’aprova el pla de disposició de 
fons de tresoreria, restant el ple assabentat. 
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3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL) 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES 
OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER CAMBRA, ENTRE AVINGUDA 
GENERALITAT I CARRER GIRONA. 
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 9 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, 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’Urbanització del Carrer Cambra, entre Av. Generalitat i C. Girona, el qual 
ha estat redactat per l’enginyera de camins, canals i ports Sra. Lola Simón 
Plaza, amb un pressupost d’execució material xifrat en TRES-CENTS VINT-
I-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU 
CÈNTIMS (321.651,59 €). 
 

2. L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en CENT SEIXANTA-
QUATRE MIL CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS 
(164.130,49 €), una vegada descomptat l’import de la subvenció del Pla 
d’Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, per un import de CENT 
QUARANTA MIL SIS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-
DOS CÈNTIMS (140.647,32 €) i l’import de les Contribucions Especials 
corresponents a terrenys de titularitat municipal, per un import de SETZE 
MIL VUIT-CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS 
(16.873,78 €). 

 
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 
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els fins que li són atribuïts. L’obra del Projecte d’Urbanització del Carrer 
Cambra, entre Avinguda Generalitat i carrer Girona 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 CENT QUARANTA-SET MIL SET-
CENTS DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (147.717,44 
€), 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’urbanització del Carrer Cambra, entre 
Avinguda Generalitat i carrer Girona, 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 TRES-CENTS VINT-I-UN MIL SIS-

CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS 
(321.651,59 €), dels quals CENT SEIXANTA-QUATRE MIL CENT TRENTA 
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (164.130,49 €) seran suportats 
íntegrament per l’Ajuntament. 
 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en SEIXANTA-CINC 
MIL SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS 
(65.652,20 €), corresponents al 40 % 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 més del 20% del cost d’execució material de les 
obres, xifrades en TRES-CENTS VINT-I-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-
UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (321.651,59 €); exactament 
el 20,04%. 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 
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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. 
 
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 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. 
 
VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà allò que estimi oportú. 
 
Deltebre, 15 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 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 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 tretze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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) 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. 
 

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL) 
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES 
OBRES D’ARRANJAMENT DEL CARRER EMPERADOR CARLES V. 
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 9 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, 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: 
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Antecedents: 
1. L’Ajuntament va encarregar, en el seu dia, la redacció del Projecte 

d’Arranjament del Carrer Emperador Carles V, el qual ha estat redactat pel 
Sr. Joan Lafarga Ariño, Arquitecte tècnic municipal, amb un pressupost 
d’execució material xifrat en DOS-CENTS TENTA-SET MIL EUROS 
(237.000,-- €). 
 

2. L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en CENT DIVUIT MIL 
QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS (118.451,-- €), una vegada 
descomptat l’import de la subvenció del Pla d’Acció Municipal de la 
Diputació de Tarragona, per un import de CINQUANTA-TRES MIL CINC-
CENTS QUARANTA-NOU EUROS (53.549,-- €) i SEIXANTA-CINC MIL 
EUROS (65.000,--€) d’aigua potable que van íntegrament sufragades per 
l’Ajuntament de Deltebre. 

 
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 
Emperador Carles V 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 CENT SIS MIL SIS-CENTS CINC 
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (106.605,90,-- €), 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 dels següents acords: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra del Projecte d’Arranjament del Carrer 
Emperador Carles V, 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 DOS-CENTS TRENTA-SET MIL EUROS 

(237.000,-- €), dels quals CENT DIVUIT MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS (118.451,-- €) seran suportats íntegrament per 
l’Ajuntament. 
 

2. Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en CINQUANTA-
NOU MIL DOS CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(59.225,50 €), corresponents al 50 % 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 el 25% del cost d’execució material de les obres, 
xifrades en DOS-CENTS TENTA-SET MIL EUROS (237.000,-- €). 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 BOPT 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. 
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CINQUÈ. 
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el 
BOPT. 
 
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 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. 
 
VUITÈ. 
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no 
prevegi aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà allò que estimi oportú. 
 
Deltebre, 4 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 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 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 tretze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT), 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) 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. 
 
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE DEROGACIÓ I D’APROVACIÓ 
PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18,  REGULADORA DE 
LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 
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 9 de gener de 2018, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 
subàrea d’Hisenda, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, 
al ple de la corporació eleva la següent PROPOSTA: 
 
DEROGACIÓ D’ORDENANCES. 
 
Es proposa DEROGAR íntegrament l’Ordenança Fiscal núm. 18, Reguladora 
de la Taxa per l’ocupació del subsòl, sòl i volada, en la seva actual redacció. 
 
APROVACIÓ D’ORDENANCES: 
 
APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA 
TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O ENTITATS 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. 
 
Es proposa APROVAR provisionalment l’ordenança fiscal, amb la redacció 
íntegra donada a la mateixa per BASE, Gestió d’Ingressos Locals, publicada en 
el BOPT núm. 242, de 19 de desembre, i a la qual ens adherim en tots els seus 
termes. 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
 
Derogar l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per l’ocupació del 
subsòl, sòl i volada, en la seva actual redacció. 
 
SEGON. 
 
Aprovar provisionalment l’ordenança fiscals núm. 18, reguladora de la Taxa per 
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per 
empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament, en la seva 
redacció donada per BASE, Gestió d’Ingressos, publicada al BOPT núm. 242, 
de 19 de desembre, i a la qual ens adherim en la seva totalitat per al cas que 
aquesta aprovació provisional esdevingui definitiva. 
 
TERCER. 
 
Exposar al públic aquest acord per tal de que contra el mateix, en un termini de 
TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que 
s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no presentar-se’n, 
s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre tràmit. En el cas que es 
presentin seran resoltes pel ple municipal. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre, 8 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. 
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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 SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
ENSENYAMENT 

 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE FUNCIONAMENT 
DELS CENTRES OBERTS SARABASTALL I  DELTA-XIC. 
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 9 de gener de 2018, el 
Secretari acctal., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcalde de Dinamització Social i Participació 
Ciutadana, en  ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix,  al ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès q u e  e l  p l e  m u n i c i p a l  de data   25 de  març de  201 O  va aprovar 
e l  r e g l a m e n t  d e  les normes  internes de funcionament  dels  centres 
oberts  “Sarabastall” i “Delta-Xic”. 
 
Atès que a petició de la Delegada del Departament de Treball, Afers 
Socials i Família de les Terres de l’Ebre es ne ce ssa r i  modificar 
l'esmentat  reglament, c a n v i a n t  l a  n o m e n c l a t u r a  p r e v i s t a  a l  
v i g e n t  r e g l a m e n t  e n  t a n t  q u e  e l s  m o n i t o r s  i  m o n i t o r e s  
s ó n  i n t e g r a d o r s  i  i n t e g r a d o r e s ,  a i x í  c o m  e s t a b l i r  l a  s e v a  
u b i c a c i ó  a  l ’ a c t u a l  o r g a n i g r a m a  d e  p e r s o n a l  d ’ a q u e s t  
A j u n t a m e n t  a  l ’ À r e a  d e  D i n a m i t z a c i ó  S o c i a l  d e  
l ’ A j u n t a m e n t  s u b à r e a  d ’ E n s e n y a m e n t .   

 
Vista la nova proposta de reglament, que hi ha a l ’expedient, la f inalitat 
del qual és per a ús intern dels Centres Ob e r t s ,  no  e n t enen t - se  com  
u na  d i sp os i c i ó  de  ca ràc te r  gen e ra l  i  per tant, no sotmesa a  la  
tramitació legalment establerta a l’article 49 de la Llei 7/1985, 
Regu lado ra  de les Bases de Règim  Local, al ple de la Corporació 
PROPOSO que adopti els següents acords: 

 
PRIMER.- Modificar l'acord  adoptat  pel  ple municipal de data 25 de març de 
2010, i  per tant aprovar les actualitzacions detallades en el  nou reglament de 
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règim intern dels Centres  Oberts “Sarabastall” i “Delta-Xic”, el qual entrarà 
en vigor e l  d i a  següent al de la seva aprovació pel ple municipal. 

 
SEGON.- Comunicar el  present acord  a l’Àrea de Dinamització Social i 
Participació Ciutadana subàrea d’ensenyament i als Centres Oberts 
“Sarabastall” i “Delta-xic” per al seu coneixement. 

 
La Corporació, no obstant a i x ò  acordarà e l  que est imi  adient. 

 
Deltebre, 4 de gener 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. 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 
 
7È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1734/2017 A LA NÚM. 1913/2017 
- DE LA NÚM. 1/2018 A LA NÚM. 21/2018 

 
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. 1734/2017 a la núm. 1913/2017 i de la núm. 1/2018 a 
la núm. 21/2018, 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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8È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver. 
 
9È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver. 
 
10È.- 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 pregunta perquè l’estelada i la pancarta de llibertat presos 
polítics es troben penjades a la façana, no de l’ajuntament com estava abans, 
sinó que a la de l’antiga biblioteca. Se’ls ha dit que ha estat així perquè s’ha de 
reformar la façana de l’ajuntament. Pregunta quan es té previst que es faci ja 
que és en aquesta façana on pertoca penjar-ho. 
L’altra pregunta és que a la zona del carrer Esperança hi ha un solar de 
l’ajuntament on s’han abocat trossos de palmeres i restes de vegetació, i tenint 
en compte la malaltia de les palmeres aquestes restes poden ser un focus de 
plaga, i pregunta perquè es fa i que es pensa fer al respecte. 
 
Contesta el Sr. Alcalde dient que pel que fa a la pancarta i estelada ja li va 
contestar a un grup de whatssap per on li va preguntar, que no entén perquè no 
ho va fer a ell directament la pregunta. Afegeix que si es pot abans de fires es 
pretén arranjar la façana de l’ajuntament. No es volia tenir despenjat i de 
moment s’ha penjat a l’edifici del costat, que és de serveis municipal i forma 
part de l’ajuntament.  
 
Pel que fa a les palmeres passa la paraula al Sr. Bertomeu, per tal de que li faci 
l’explicació pertinent. 
 
El Sr. Salvador Bertomeu com a tinent d’alcalde de dinamització territorial i 
imatge de poble contesta que sí és cert, es va rebre una queixa d’una veïna de 
la qual es va preocupar al moment, i es va posar en contacte amb l’empresa 
que porta la neteja i manteniment de jardineria del poble per a què li donés 
l’explicació a aquesta veïna. 
L’explicació és que aquesta empresa va demanar poder fer un “acopio” per fer 
un càrrec complet d’un camió quan es tingués la suficient vegetació per fer-ho 
tot d’una vegada. Però els tècnics de l’empresa li van indicar que una vegada la 
palmera morta ja no té contingut de “morrut”. No obstant, en breu se retirarà 
tota la brossa. 
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La Sra. Santiago demana la paraula per aclarir lo del grup de whatssap a que 
ha fet referència el Sr. Alcalde, i és un grup que tenen els portaveus des de fa 
temps i se suposa que es treballa per una república catalana, i és un tema de 
l’ANC, on només se parlen de coses, suposadament de la Independència. I si 
no se sap quan s’hagi d’arranjar la façana, des de la CUP demanen que es 
torni a penjar a la façana de l’ajuntament. 
En referència al segon tema, no és veritat que no passa res, que continuen 
vivint dins de la palmera, i també hi ha una ordenança on se demana a la gent 
que netegin els solars, i aquell solar està pitjor que molts trossos d’hort o 
terrenys que s’està fent netejar a la gent. 
 
El Sr. Alcalde indica que si li havia de dir alguna cosa li ho hauria d’haver dit 
directament a ell i no per cap grup de whatssap, i la pancarta i estelada se 
canviarà quan es cregui oportú. 
 
Intervé el Sr. Castells de PPC, i aquest diu que cadascú pot anar amb lo que 
vulgui de color groc, sempre baix el respecte, però el mobiliari municipal, 
faroles, bancs, etc. des del Partit Popular es creu que no cal que estiguin 
adornades de la manera en que ho està. 
Hi ha ajuntaments, com ara el de Tortosa, l’altre dia va sortir a la premsa que 
los cossos de seguretat municipals han estat fent un seguiment a les persones 
que estan posant aquests llaços grocs. A Deltebre encara hi ha posat algun 
cartell de l’1 d’octubre. Per tant, si es lluita per una imatge de poble, això vol dir 
tenir-lo net, cadascú de natros podem fer el que vulguessim i podem anar 
vestits com es vulgui, però lo que és públic que és de tots, com a Alcalde 
hauria de donar les ordres i actuar i netejar-lo. Que pensi que és l’Alcalde de 
tots i que tenim el poble brut. Cadascú baix el respecte pot manifestar el que 
sigui, però cadascú a casa nostra.  
Continua dient que després del que ha passat s’ha de començar a actuar amb 
normalitat . Per tant, des del PPC creuen que ja comença a estar bé el no fer 
les coses com s’han de fer, i demana al Sr. Alcalde que netegi el poble. 
 
El Sr. Alcalde diu que no per posar més o menys llaços al poble soltaran als 
presos polítics més prompte o s’aconseguirà la independència. Treure i posar 
llaços grocs és invertir en recursos públics, quan hi ha altres coses per fer i 
l’efecte rebot és que encara se’n penjaran més, per tant, lo que es posa en 
valor com a ajuntament i govern, la gestió de la brigada i les empreses de 
neteja viària, netegen el poble, lo que capitalitzen altres partits. Ell no envia a 
ningú del PDeCAT a penjar llaços grocs, si algú vol anar que vagi, és un tema 
personal, però per a ell, reivindicar la independència, se reivindica de manera 
diferent, ara les concentracions i el que faci falta ho farà, i anar en algo groc 
també, a més és el color que li agrada, per això l’Ajuntament de Deltebre està 
en groc. Quan es cregui oportú i que estigui prou degradat, se trauran els llaços 
grocs, però mentre estiguin mínimament bé, no ens afecta ni en positiu ni en 
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negatiu. També és veritat que vore tot el mobiliari urbà així tampoc li agrada 
molt, però és una forma de reivindicar-ho. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula ara al Sr. Aspa d’ERC, i aquest fa la següent 
pregunta: 
Que el divendres passat va haver una entrada a l’ajuntament d’un escrit fet per 
Esquerra Republicana, de quan es pensa fer efectiu la demanda d’Esquerra per 
aquest Ajuntament? Només això. 
 
El Sr. Alcalde contesta que el divendres passat va entrar  una petició 
d’Esquerra Republicana per a expulsar a un regidor del grup municipal. En 
aquest cas, creu que primer s’haurien d’aclarir entre ells, perquè lo que marca 
la normativa és que el portaveu del grup és qui ha de fer la instància i qui ho ha 
de demanar, no demanar-ho per whatssap mitja hora abans del plenari. 
L’informe jurídic és el que és i si vol el Sr. Carles Aliau pot dir alguna cosa. 
 
El Sr. Aspa diu que si realment és el que toca i si realment és així, doncs no hi 
ha cap problema, se soluciona demà i ja està. 
 
Torna a intervenir el Sr. Alcalde dient que entén que el Sr. Aspa ha de quedar 
be perquè te gent d’Esquerra Republicana aquí al davant i per tant els farà 
quedar bé. 
Aquí te un informe del Secretari, a part de que el plenari se va convocar el 
dijous passat, i quan va arribar l’escrit d’ERC nacional va ser el divendres. Tot 
seguit passa a llegir l’informe de secretaria.  

 
Passa la paraula al Sr. Carles Aliau. 
 
El Sr. Carles Aliau diu que sortir del grup municipal d’ERC ho ha de decidir ell 
mateix i comunicar-ho a l’alcalde, cosa que no ha fet ni pensa fer-ho, ja que ho 
van acordar els portaveus d’ERC i de PDeCAT de que no sortiria del grup 
municipal. 
 
Demana la paraula el portaveu del PDeCAT, Sr. Francisco Castro i diu que això 
és exactament així, que en totes les reunions el Sr. Aspa, portaveu d’Esquerra 
estava present i tot això està parlat amb ell i és coneixedor de tots els 
esdeveniments que fins avui s’han produït. 
 
Intervé el Sr. Aspa dient que està d’acord amb tot això, és raonable i normal i 
és el que tocava, se parlava d’un pacte d’estabilitat i de moltes coses. Creu que 
sí que estan dins la legalitat, però de totes formes es farà d’una altra manera. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que ja ha llegit part de l’informe jurídic, i al final, voler 
quedar bé en tothom no es possible, referint-se al Sr. Aspa. 
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El Sr. Aspa diu que havia una possibilitat que li semblava correcta i a més ho 
va defensar amb tot el temps que va durar, va ser llarg i d’acord amb la 
normativa que s’exigeix i la resolució va ser que no podia ser... i ara s’han de 
prendre altres mesures, i ja està. 
 
El Sr. Castro indica que no hi està d’acord, ja que en un principi el Sr. Aspa 
estava d’acord en que el Sr. Aliau assumís unes tasques per delegació de 
l’alcalde, i la prova està en que el Sr. Aliau segueix la disciplina de vot del seu 
grup polític, i de moment no li veu cap altra cosa, i el Sr. Aspa és conscient de 
tot això ja que estava en totes les converses. 
 
El Sr. Aspa diu que està d’acord i ho va defensar, tal i com ha dit abans, però 
ha arribat un moment en que l’executiva local decideix que no, i ell ha de seguir 
el que decideixi l’assemblea local i el partit, a nivell regional també s’ha discutit i 
es va dir també que no, i en això estem. 
 
El Sr. Castro diu que el Sr. Aspa la situació que s’està vivint actualment li va 
donar suport i estava coneixedor en tot moment. 
 
El Sr. Alcalde finalment diu que cadascú s’ha d’aclarir a casa d’ell amb els d’ell i 
al final que decideixen i en tot cas saben que quan es van iniciar les converses 
amb tots els grups al mes de setembre, estaven oberts a col·laboració amb tots 
els grups, al portaveu de Compromís, la CUP ja es va descartar i amb el PPC 
se va convenir que pel context nacional del moment no era possible a hores 
d’ara, tot i que la relació personal és molt bona amb el Sr. Castells, i també 
amb la CUP si volen fer la participació ciutadana que els agradaria, també 
estan oberts a col·laboració. 
 
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 
 

  
  
 
 
 

 


