Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 17/2019
DATA: 11 DE DESEMBRE DE 2019
HORA INICI: 21:37 H.
HORA FINALITZACIO: 00:04 H. (12 DE DESEMBRE DE 2019)
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas
Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet
Aliau, Sra. Laura Fabra Verge, Sr. Rafa Flores Andreu, Sra. Vanessa Callau
Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú.
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. 16/2019, DE 20 DE NOVEMBRE
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
#DeltebreEficient
HISENDA
2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 3R
TRIMESTRE DE 2019.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna
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compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art.16
Ordre HAP/2105/2012 3r trimestre de 2019, restant el Ple assabentat.
3R.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
D'AJUST 3R TRIMESTRE DE 2019 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 3r trimestre de
2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple
assabentat.
4T.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2019 TRAMÈS AL
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’obligació de la tramesa de la
Llei de morositat 3r trimestre de 2019, restant el Ple assabentat.
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 3R TRIMESTRE DE
2019 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS
AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 3r
trimestre de 2019 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 DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1874/2019
D'APROVACIÓ COSTOS EFECTIUS SERVEIS 2018.- Arribats a aquest punt
de l’ordre del dia, es dóna compte del decret d’alcaldia número 1874/19
referent als costos efectius serveis 2018, restant el Ple assabentat.
Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, s’incorpora al ple a les
21:43 hores el regidor Sr. Robert Bertomeu.
GESTIÓ INTERNA
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ MENOR I EL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE
DELTEBRE (RELDE)
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
#DeltebreEficient de data 4 de desembre de 2019, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
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“La qui subscriu, com a Tinenta d’alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient 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:
Exp. General:
Assumpte:

2019/4355
Aprovació inicial de la modificació del reglament
municipal pel qual es regula el procediment de
contractació menor i el Registre d’Empreses
Licitadores de Deltebre (RELDE)

ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament necessita modificar el reglament municipal pel qual es regula
el procediment de contractació menor i el Registre d’Empreses Licitadores de
Deltebre (RELDE) principalment per adaptar-lo a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
FONAMENTS DE DRET
1.- Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi. Sens perjudici
dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntaments es
materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de
naturalesa reglamentària.
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les
entitats locals poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar
bans, que en cap cas poden oposar-se a les lleis.
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2.- L’aprovació o la modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha
d’ajustar al procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178
del TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
3.- Amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. En el cas que ens
ocupa es considera no procedeix la consulta atès que, tret de petits aspectes
sense transcendència, la modificació únicament adapta el reglament a LCSP, la
qual cosa resulta preceptiva. Es considera que la modificació té un impacte
significatiu en l’activitat econòmica i no suposa obligacions rellevants als
destinataris, es prescindirà doncs del tràmit de la consulta pública (art. 133.4 de
la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques)
4.- Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres
presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL.
5.- Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial de la modificació s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la
Corporació, al BOP, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o
a les associacions que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
6-. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simple dels membres presents. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
7.- Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança o reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació,
al BOP i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC
la referència del BOP en què es publica el text íntegre.
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8.- L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya en el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament
entra en vigor una vegada transcorreguts 15 dies des d’aquesta comunicació, si
les administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment la modificació del reglament municipal pel qual es regula
el procediment de contractació menor i el Registre d’Empreses Licitadores de
Deltebre (RELDE) per adaptar-lo a la nova normativa.
2n.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha
de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, al
DOGC i a un diari per un període de 30 dies des del següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3r.- En el cas que no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord
inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al
tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al butlletí informatiu local. També
s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica el text
íntegre.
4t.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrees d’hisenda i
de gestió interna per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2019.-M. Elisabeth Tomàs
Franch.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
RELACIONS INSTITUCIONALS
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE NOMENAMENT JUTGE/SSA DE PAU
SUBSTITUT/A DEL MUNICIPI DE DELTEBRE.
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
#DeltebreEficient de data 4 de desembre de 2019, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de
#DeltebreEficient 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:
Atès que mitjançant escrit del TSJC de data 18 de setembre de 2019, RE núm.
5249 de data 27 de setembre, se’ns va comunicar que iniciéssim els tràmits
corresponents per a proposar el nomenament del/la nou/va JUTGE/ESSA DE
PAU SUBSTITUT/A d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau.
Atès la convocatòria pública efectuada per l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant
anunci publicat al BOPT de data 8 d’octubre d’enguany, donant-se un termini
de quinze dies hàbils per a que els interessats/des poguessin presentar les
corresponents instàncies a la Secretaria d’aquest Ajuntament adjuntant un
currículum i la declaració de no incompatibilitat per a l’exercici de les tasques
per a les que havien de ser nomenats, presentant-se una única sol·licitud per
part de la Sra. Imma Tortajada i Bertomeu.
Examinat el currículum presentat per la interessada i atès que ja va exercir el
càrrec de Jutgessa de Pau Substituta del municipi de Deltebre els darrers anys,
al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords:
1r.- Nomenar Jutgessa de Pau substituta del municipi de Deltebre a la Sra.
Imma Tortajada i Bertomeu.
6

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

2n.- Comunicar el present acord, mitjançant la corresponent certificació emesa
pel Secretari de la corporació, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per
als efectes que correspongui.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 30 d’octubre de 2019. M. Elisabeth Tomàs Franch.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
COMUNICACIONS
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE.
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
#DeltebreEficient de data 4 de desembre de 2019, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Carlos Serra Ventura, com a Tinent d’Alcaldia de
#DeltebreProjecció i regidor de comunicacions 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:
Identificació de l’expedient
Expedient: 2019/6479
Assumpte:
Aprovació inicial de la modificació del Reglament
d’Organització i Funcionament dels Mitjans de Comunicació Municipals.
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1.

ANTECEDENTS

Vist que el Ple de l'Ajuntament, 'en sessió ordinària de d a t a 2 8 d e
j u l i o l d e 2 0 0 6 va adoptar l'acord, entre altres, de l'aprovació inicial del
Reglament d’organització i funcionament de l’emissora municipal de Deltebre
“Radio Delta” i el Butlletí d’Informació municipal, el qual fou exposat al públic
pel termini de 30 dies, mitjançant publicacions al BOPT número 183, de data 8
d’agost i al DOGC núm. 4696, de data 10 d’agost, i no havent-se presentat
reclamacions ni al·legacions, entenent-se aprovat definitivament en compliment
del que es preveu a l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril i 66.1 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, i publicat al BOPT núm. 232 de data 9 d’octubre de
2006.
Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén modificar l’esmentat Reglament que
portarà per títol “Reglament d’organització i funcionament dels mitjans de
comunicació municipals de l’Ajuntament de Deltebre” i que s’adjunta com a
annex a aquesta proposta.
FONAMENTS DE DRET
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local
de Catalunya (en
endavant,
TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat reglamentària, és
a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques.
A conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions
de caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels
ajuntaments es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són
normes de naturalesa reglamentària.
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap
cas poden oposar-se a les lleis.
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L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
1. Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres
presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL.
2. Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al BOP,
al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o a les associacions
que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
3.Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva pel Ple per majoria simple dels membres presents. En cas de no
haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
4.Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOP en què es publica el text íntegre.
5. L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya en el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament
entrarà en vigor una vegada transcorreguts 15 dies des d’aquesta comunicació,
si les administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del “Reglament d’Organització i
Funcionament dels Mitjans de Comunicació Municipals de l’Ajuntament
de Deltebre”.
SEGON.- Sotmetre´l a informació pública, mitjançant edicte al BOPT, DOGC,
diari de divulgació supramunicipal i al tauler d’anuncis electrònic d’aquest
Ajuntament per un període de 30 dies hàbils a comptar des del següent al de la
9
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publicació de l’anunci al BOPT, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER.- Resoldre, en el seu cas, les reclamacions que s’hagin presentat, i si
no hi ha, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. En aquest cas,
l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’hauran de
publicar al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, al BOPT. També s’haurà
de publicar al DOGC la referència del BOPT en què es publica el text íntegre.
QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea de
comunicacions per a la seva constància i efectes adients.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 de novembre de 2019. Carlos Serra Ventura”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
#DeltebreProjecció
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020Enunciat 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
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#DeltebreProjecció de data 13 de novembre de 2019, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, com a regidora delegada de la
subàrea de revalorització econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2020 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionarlo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge
del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores i convocatòries de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament
de subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre
per a l’exercici 2020.
2n.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les Bases contingudes
en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2020,
entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no seran d’aplicació.
3r.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
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d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2019. Elisabeth Tomàs Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020-.
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
#DeltebreProjecció de data 13 de novembre de 2019, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabteh Tomàs Franch, com a regidora delegada de la
subàrea de revalorització econòmica 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:
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ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2020 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionarlo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge
del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores i convocatòries de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament
dels incentius a la Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la millora de la
Imatge de Poble del municipi de Deltebre per a l’exercici 2020.
2n.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les bases contingudes
en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2020,
entenent-se que, en cas contrari, les repetides bases no seran d’aplicació.
3r.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixement.
13
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2019.- M. Elisabeth Tomàs
Franch.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
SERVEI A LES PERSONES
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES D'AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS
MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A
L'EXERCICI 2020.
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
#DeltebreProjecció de data 13 de novembre de 2019, 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 de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’han redactat les Bases reguladores de la concessió d’ajuts socials
sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades per a
l’exercici 2020, que s’adjunten com a ANNEX 1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informes jurídic, en relació a la tramitació
que hauran de seguir les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
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ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE
DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
TIPIFICADES PER A L’EXERCICI 2020, que s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les bases d’ajuts socials
sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades per a
l’exercici 2020 a l’aprovació del Pressupost municipal per al mateix exercici,
entenent-se que, en cas contrari, les esmentades bases no seran d’aplicació.
TERCER.
Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases aprovades
inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
QUART.
Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de serveis a les persones per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2019.- Lluïsa Ventura Galiano.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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, 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.
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER
ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A
L’EXERCICI 2020.
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
#DeltebreProjecció de data 13 de novembre de 2019, 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 de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’han redactat les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES
DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2020, que s’adjunten com a ANNEX
1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informe jurídic, en relació a la tramitació
que hauran de seguir les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES
DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2020, que s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les bases contingudes en
aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici de 2020,
entenent-se que, en cas contrari, les esmentades bases no seran d’aplicació.
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TERCER.
Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
QUART.
Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de serveis a les persones per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2019. Lluïsa Ventura Galiano.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
#DeltebreTerritori
CIUTADANIA I SEGURETAT
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC
DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE DELTEBRE.
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
#DeltebreTerritori de data 4 de desembre de 2019, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
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“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de
#DeltebreTerritori i regidor de ciutadania i seguretat d’aquest Ajuntament, en ús
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la corporació
eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal té com a objecte
establir el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, per tal de prevenir i
controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a
les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del
titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema
autonòmic de protecció civil.
Atès que degut a què el municipi de Deltebre és una població turística de més
de 10.000 habitants i per la seva situació geogràfica i d’acord amb la
Llei 4/1997 de protecció civil de Catalunya, aquest ajuntament resta obligat a
elaborar i implantar el Pla de protecció civil municipal, del qual el document que
s’annexa a aquesta proposta és la base.
Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal, s’ha realitzat, a banda
del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim
per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipal i
s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta, d’acord amb les
disposicions legals, Plans d’emergència i normativa que es descriu a
continuació:
A nivell municipal:


Pla Municipal (PROCICAT) PBEM Deltebre aprovat el dia 26/03/2013 i
homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia
17/12/2003.



Pla Municipal (INUNCAT ) PAM INUNCAT Deltebre aprovat el dia
26/03/2013 i homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
el dia 17/12/2003.



Pla Municipal (Contaminació Ebre) PEM Contaminació Accidental al Riu
Ebre de Deltebre homologat per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el dia 13/06/2013.



Plans Específics Municipals PEM varis Deltebre homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 17/12/2003.
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Plans Específics Municipals PEM Festa Major Deltebre homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya el dia 27/11/2014.



Associació de voluntaris municipals de protecció civil creada el dia
04/04/2012, Registre d’Associacions de Voluntaris de Protecció Civil,
d’acord amb el Decret 27/2001, de 23 de gener pel qual s’aprova el
Reglament de les associacions del voluntariat de Protecció Civil de
Catalunya (DOGC 3317de 31.01.2001)

A nivell autonòmic:


Decret 161/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el Pla de protecció
civil de Catalunya (PROCICAT).



Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla
especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT).



Acord GOV/15/2015, de 10 de febrer, pel qual s’aprova la revisió del Pla
especial d’emergències per contaminació de les aigües marines de
Catalunya (CAMCAT).



ACORD GOV/115/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Pla especial
d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT).



“Pla d’actuació del PROCICAT: emergències per episodis de
contaminació a l’Ebre aigües avall de l’embassament de Flix” homologat
en data 13/06/2013.

Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar el document únic del pla de protecció civil municipal de Deltebre,
que inclou sis documents, plànols i annexes.
2n.- Trametre aquest document al responsable de protecció civil a les Terres de
l’Ebre per a la seva homologació i posterior entrada en vigor.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de
ciutadania i seguretat per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant, acordarà el que estimi pertinent.
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 22 de novembre de 2019. Francisco Castro
Casanova.”

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
#DeltebreActiu
FOMENT CULTURAL
15È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI ENTRE
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE I ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS,
SL DE CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ DIRECTA AMB CARÀCTER
EXCEPCIONAL PER CAUSES D'INTERÈS PÚBLIC I SOCIAL
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
#DeltebreActiu de data 4 de desembre de 2019, el Secretari acctal., procedeix
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Anna Giménez Uribe, regidora delegada de la subàrea de
foment cultural de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Atès que l’Ajuntament de Deltebre té la voluntat de formalitzar un conveni de
concessió d’una subvenció directa amb caràcter excepcional per causes
d’interès públic i social amb Roberto Olivan Performig Arts, SL per fer front a
les obres de millora de la infraestructura de l’espai de creació de les activitats
entorn a les arts escèniques pròpies (cedit per acord de ple municipal de data 8
de novembre de 2016), incloent-se també l’import de redacció del projecte i la
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concessió de les corresponents llicències, als efectes de pugui ser aprofitat i
utilitzat per d’altres entitats i associacions del municipi facilitant per tant la lliure
concurrència, sempre que s’autoritzi per part de l’actual cessionari.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
1r.- Aprovar la formalització de l’esmentat conveni, que té un total de vuit
clàusules.
Aquesta formalització restarà condicionada a l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2019 i a la fiscalització prèvia que
es realitzarà un cop estigui aprovada i publicada definitivament l’esmentada
modificació de crèdit.
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura.
3r.- Notificar el present acord a ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS, SL
per als efectes que correspongui.
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea de de teixit
associatiu per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2019. Anna Giménez Uribe.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
16È.- DICTAMEN PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DE
L’ALCALDIA NÚMERO 2019/2019 D’APROVACIÓ DE LA SOL•LICITUD DE
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SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT D’ESCOLES DE MÚSICA DELS ENS
LOCALS CURS 2017-2018.
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
#DeltebreActiu de data 4 de desembre de 2019, el Secretari acctal., procedeix
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Anna Giménez Uribe, regidora delegada de la subàrea de
foment cultural de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
De conformitat amb la Resolució de l’Alcaldia número 2019 de data 19 de
novembre d’enguany, mitjançant la qual es va:
“PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció per al finançament d’escoles
de música dels ens locals (Curs 2017-2018), segon les Bases Reguladores i la
Convocatòria.
SEGON.- Traslladar al Ple municipal la present Resolució en la propera sessió
que celebri per a la seva ratificació.
TERCER.- Trametre al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per via electrònica, utilitzant la plataforma de la Extranet de las Administracions
Catalanes (EACAT), segons l’establert a la clàusula 4 de la Convocatòria.
QUART.- Comunicar el contingut de la present Resolució a les Àrees de
#DeltebreActiu i #DeltebreEficient, en ordre a l’efectivitat del present acord”.
Vist l’establert a la clàusula 5.1.c) de l’Ordre EDU/125/2019, de 21 de juny,
d’aprovació de les bases de la convocatòria que assenyala com a requisit de
documents a aportar, entre altres, el certificat de l’acord del Ple municipal
d’acceptació de la sol·licitud.
Atès que per tant s’ha de ratificar la mateixa resolució per acord de ple
municipal.
Per l’exposat, PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia 2019/2019, de data 19 de novembre
del corrent, que s’adjunta com a annex a la proposta.
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SEGON.- Trametre el present acord al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per via electrònica
TERCER.- Comunicar el contingut del present acord a l’Àre de
#DeltebreEdicient subàrea d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea de
foment cultural per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2019. Anna Giménez Uribe.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
TEIXIT ASSOCIATIU
17È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES REGULADORES
PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS
PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE
DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CLUBS DE FUTBOL I A LES
ESCOLES DE FUTBOL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE I BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A LES AMPA DEL MUNICIPI DE DELTEBRE PER A
L’EXERCICI ECONÒMIC 2020.
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
#DeltebreActiu de data 13 de novembre de 2019, el Secretari acctal., procedeix
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreActiu, 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.- Atès que s’han redactat les bases per a la sol•licitud i atorgament de
subvencions a entitats pel desenvolupament d’activitats i serveis al municipi de
Deltebre, bases reguladores per a la sol•licitud i atorgament de subvencions als
clubs de futbol i a les escoles de futbol del municipi de Deltebre i bases
reguladores per a la sol•licitud i atorgament de subvencions a les ampa del
municipi de Deltebre per a l’exercici econòmic 2020.
2.- Consta informe jurídic a l’expedient del TAG de l’Àrea #DeltebreActiu sobre
l’aprovació i tramitació de les bases reguladores d’aquestes subvencions.
3.- A l’expedient consta el text de les tres bases reguladores que tenen els
requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET


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



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



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



Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.



Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

Per tot aquests antecedents i fonaments de dret, al Ple de la Corporació
PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol•licitud i
atorgament de subvencions a entitats pel desenvolupament d’activitats i serveis
al municipi de Deltebre, bases reguladores per a la sol•licitud i atorgament de
subvencions als clubs de futbol i a les escoles de futbol del municipi de
Deltebre i bases reguladores per a la sol•licitud i atorgament de subvencions a
les ampa del municipi de Deltebre per a l’exercici econòmic 2020.
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SEGON.- Condicionar l’aplicació i posada en funcionament de les tres bases
contingudes en aquest acord a l’aprovació del Pressupost Municipal per a
l’exercici de 2020, entenent-se que, en cas contrari, les repetides Bases no
seran d’aplicació.
TERCER.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les
tres bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, i fent constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de
definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a
la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea de teixit associatiu per a la seva
constància i efectes adients.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 22 de novembre de 2019. Sgt. Robert Bertomeu
Callau.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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 (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MDAM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD-
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AM) per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
MOCIONS
18È.- MOCIÓ D'ENLAIREM DELTEBRE PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
CENTRE DE SALUT DEL DELTA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la regidora del grup
municipal d’Enlairem Deltebre Sra. Lluïsa Ventura Galiano, procedeix a la
lectura de la moció següent:
“Qui subscriuen, grups municipals d’Enlairem Deltebre i SD-CP a l’ajuntament
de Deltebre en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Els sistema sanitari de Catalunya, mitjançant el vigent Pla de Salut, descriu una
sèrie de reptes per tal d’adaptar el servei que es presta als ciutadans i
ciutadanes del nostre país. En aquest sentit, entre d’altres, detalla la necessitat
de donar resposta a la demanda canviant de serveis assistencials, a l’augment
de l’esperança de vida de la població, a la modificació de les necessitats de
salut de les persones i a l’evolució de les pròpies expectatives que els
ciutadans i ciutadanes tenen en relació amb l’assistència sanitària.
En el cas de Deltebre, l’actual servei del Centre d’Atenció Primària no disposa
dels recursos suficients per donar resposta aquests reptes esmentats de
manera eficient, ni a les pròpies necessitats dels propis veïns i veïnes del
municipi. Tampoc, evidentment, als dels municipis de Sant Jaume d’Enveja i els
Muntells, que esdevenen àrea d’influència del propi CAP de Deltebre. La suma
de les tres poblacions, en temporada d’estiu, pot arribar a superar els 25.000
habitants a causa de la potencialitat turística del Delta de l’Ebre. Una xifra a la
qual s’haurien d’afegir els habitants de les poblacions que, per proximitat,
decideixen visitar-se al nostre Centre d’Atenció Primària.
Les queixes constants dels veïns i veïnes vers el servei prestat són de manifest
i de relleu durant els darrers mesos i anys. Entre d’altres, es posa de manifest
els excessius temps d’espera dels pacients per ser atesos, no només pel propi
metge o metgessa, sinó també al taulell d’informació; l’excés de rotació dels
propis metges i metgesses i la seva no substitució en cas de baixa; i la manca
d’equipament tècnic per facilitar proves específiques que no facin desplaçar als
veïns i veïnes en centres hospitalaris del territori.
Aquesta sèrie de mancances es poden veure agreujades a mig termini si tenim
en compte l’increment de l’esperança de vida, el qual implica atendre a més
persones, més grans, amb més patologies i amb més grau de complexitat, i
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també la recuperació de malalties específiques que requereixen d’una atenció
continuada.
Així doncs, atenent a la projecció de capitalitat de Deltebre i la seva situació
estratègica al cor del Delta de l’Ebre, entenem que el municipi i els veïns i
veïnes requereixen d’una millor atenció i d’un centre de salut de primer nivell
per donar resposta a les necessitats mèdiques de la ciutadania, com també
dels municipis de l’àrea d’influència esmentats al principi del redactat, i afrontar
els reptes de la societat del futur amb els recursos suficients.
Per tot això, des del grup municipal d’Enlairem Deltebre proposem al plenari
municipal els següents acords:
1. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
l’adequació i millora de les instal·lacions del Centre d’Atenció Primària,
adquirint l’equipament tècnic necessari per a la realització d’analítiques
simples en casos d’urgència i un aparell de realització de radiografies.
2. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
augmentar el número de professionals establerts al centre de Deltebre
amb la finalitat de prestar una millor atenció a la ciutadania, així com
també reduir els temps d’espera dels pacients en els diferents serveis
que es presten des del Centre d’Atenció Primària.
3. Instar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i en la
seva planificació territorial, que fixi la implementació del Centre de Salut
del Delta i iniciï els tràmits de redacció del projecte per crear un espai
sanitari referent al Delta de l’Ebre amb l’objectiu de donar una millor
cobertura al nostre municipi i als municipis veïns.
4. Traslladar aquests acords al departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, als serveis territorials de Salut de la Generalitat de Catalunya
a les Terres de l’Ebre, a l’Institut Català de la Salut, a l’Ajuntament de
Sant Jaume d’Enveja i als grups parlamentaris.
Deltebre
SD-CP.”

(Delta

de

l’Ebre),

desembre

de

2019.

Sgt.,

ED-Junts

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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 (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MDAM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MDAM) per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.

19È.- MOCIÓ D'ENLAIREM DELTEBRE PER EXIGIR LA MILLORA DELS
SERVEIS FERROVIARIS A LES TERRES DE L'EBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor del grup
municipal d’Enlairem Deltebre Sr. Francisco Castro Casanova, procedeix a la
lectura de la moció següent:
“Qui subscriuen, grups municipals d’Enlairem Deltebre i d’ERC-MD a
l’ajuntament de Deltebre en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Properament, tal com ha anunciat el Ministeri de Foment, esperem que entri en
funcionament el tram de doble via Vandellòs-Tarragona. Una obra, com moltes
altres de l’Estat espanyol, que s’ha demorat de forma injustificable i que ha
endarrerit el Corredor del Mediterrani.
Cal recordar que l’estudi informatiu es va redactar a l’abril de 1995. Mentre que
l’estudi de l’impacte ambiental es va aprovar al maig de 1998 i les obres
s’inicien al maig del 2000. D’aquesta manera, al desembre de 2019, 24 anys
després, encara no estan operatives.
L’endarreriment d’aquestes obres ha afectat greument els serveis ferroviaris de
les Terres de l’Ebre durant molt temps. Solament en els darrers anys, els
horaris de les línies R15 i R16 s’han modificat en diferents ocasions, per
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allargar-los amb motiu de les obres (agost 2016, novembre 2016 i novembre
2017).
Que fruit de l’acord del Departament de Territori i Sostenibilitat amb el Ministeri
de Foment, i a efectes de pal·liar els deficients serveis ferroviaris a les Terres
de l’Ebre, des que els trens Euromed fan parada a l’estació de l’Aldea-TortosaAmposta s’ha demostrat que, tècnicament, no havia cap problema per fer
aquesta aturada; tal com havien mantingut tradicionalment els diferents
responsables de l’Estat.
Falten pocs dies per a l’entrada en funcionament d’aquest tram de doble via i
encara a dia d’avui no s’han donat a conèixer, per part de Renfe i Adif, quins
seran els serveis ferroviaris que estaran disponibles a partir d’aquell moment,
així com tampoc s’ha garantit a la Generalitat de Catalunya si s’accepten les
seves propostes de serveis.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:
Primer.- Exigir a Renfe i Adif, i com a màxim responsable al Ministeri de
Foment, que des de l’entrada en funcionament de la doble via al tram
Vandellòs-Tarragona:
a) Implantar un servei de regional d’alta velocitat, tipus Avant, amb
origen a Tortosa, parada a l’Aldea i amb destinació Barcelona. Amb 4
freqüències diàries d’anada i 4 de tornada, i que garanteixi la
connexió amb els trens AVE al Camp de Tarragona.
b) La millora dels serveis de Rodalies, de la R15 i R16, amb nous
horaris que millorin de forma significativa els horaris anteriors a les
darreres modificacions
c) El manteniment del servei dels Euromed a l’estació de l’AldeaTortosa-Amposta, vist que s’ha demostrat la seva viabilitat tècnica,
amb les tarifes habituals si es compleixen la resta de demandes de
serveis.
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que mantingui aquestes
peticions davant Renfe i Adif, així com traslladar-li, per aquesta finalitat, el
suport de l’Ajuntament de Deltebre.
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Tercer. - Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri de Foment, a Adif i a Renfe,
així com al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a més dels grups parlamentaris a les Corts Generals i al Parlament
de Catalunya i, també, a la plataforma Trens Dignes.
Deltebre (Delta de l’Ebre), desembre 2019. ED-Junts, ERC-MD.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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.
20È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER TAL QUE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE
FORMALITZI ELS TRÀMITS DE CESSIÓ EN FAVOR DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA DEL CARRER 1 D'OCTUBRE I INSTAR AL SEU
ARRANJAMENT
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la regidora del grup
municipal d’ERC-MD Sra. Laura Fabra Verge, procedeix a la lectura de la
moció següent:
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El ple de l’Ajuntament de Deltebre de data 7 de novembre de 2008 va acordar
la cessió a la Generalitat de Catalunya del carrer Girona (actual carrer 1
d’Octubre) a canvi de cessió de vials seus. Una carretera estratègica, que des
de 2006 comunica els municipis de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja a través del
Pont Lo Passador i que s’ha convertit en la via estratègica que comunica
ambdós parts del Delta. A més, aquest tram encaixa en els diversos projectes
d’anelles viaries del Delta. Des de la inauguració del Pont Lo Passador i
obertura gradual del poble al riu, la vorera lateral que acompanya aquesta
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carretera des de la seva construcció i en el tram que va des de la carretera TV3454 fins al carrer Jaume I el Conqueridor, ha vist augmentar de forma
considerable el tràfic de peatons. A més, la proximitat amb l’Institut de Deltebre
fa que molts estudiants del municipi utilitzin aquestes voreres per anar a
classe. Aquesta vorera, presenta des de fa molts anys un estat deplorable de la
seva calçada, conseqüència de la plantació d’una espècie d’arbres amb unes
arrels que amb el pas dels anys han sobreeixit a la vorera convertint en una
suma d’obstacles que posen en risc constant la integritat física dels vianants.
Des de l’any 2008 fins avui dia, l’Ajuntament de Deltebre no ha formalitzat els
tràmits de cessió del carrer Girona (actualment 1 d’Octubre) a favor de l’actual
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i per tant
El manteniment d’aquesta via correspon efectuar-lo a l’Ajuntament de Deltebre
en tant en quan a dia d’avui és el titular. Per totes aquestes raons proposem al
ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Formalitzar de forma immediata els tràmits de cessió del carrer Girona
(actualment 1 d’octubre) a favor de l’actual Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Segon.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i concretament a la Direcció General de Carreteres, que un cop
formalitzada la cessió del carrer, inici l’arranjament del tram de vorera
esmentat, pel risc que suposa i per la imatge negativa que comporta pel nostra
municipi.
Tercer.- Sol·licitar, que un cop realitzada la cessió del carrer a la Generalitat
l’ajuntament de Deltebre pugui participar en l’elaboració del projecte, ja que és
una de les artèries principals del nostre nucli urbà. Un projecte que hauria de
contemplar l’arranjament de voreres, canvi de la il·luminació, la substitució dels
arbres existents per una altra tipologia i espais de lleure, l’adaptabilitat per a
persones amb dificultats de mobilitat i un carril bici que connecti amb el passeig
del riu.
Quart.- Instar a l’Ajuntament de Deltebre i a la propera administració competent
que mentre no s’iniciïn les obres d’arranjament, s’adverteixi als vianants del risc
evident per poder passejar amb tota normalitat.
Cinquè.- Notificar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Carreteres i als Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat a les Terres de l’Ebre.
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú.
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Deltebre, octubre de 2019.Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre i Rafa Flores Andreu,
portaveu adjunt del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més
Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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 onze vots en contra
de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts), un
vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc vots a favor de Joan Alginet
Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu
(ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó
(ERC-MD-AM).
21È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER TAL D'INICIAR UNA REVISIÓ I MODIFICACIÓ
DEL REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L'EMISSORA
MUNICIPAL DE DELTEBRE "RADIO DELTA" I DEL BUTLLETÏ
D'INFORMACIÓ MUNICIPAL
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Joan Alginet, portaveu d’ERCMD proposa deixar aquesta moció damunt de la taula i s’aprova per unanimitat
per tots els grups municipals.
22È.- MOCIO D’ERC-MD PER DIGNIFICAR ELS HOMES I DONES QUE VAN
FER POSSIBLE LA SEGREGACIÓ DEL MUNICIPI DE DELTEBRE DE
TORTOSA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor del grup
municipal d’ERC-MD Sr. Joan Alginet Aliau, procedeix a la lectura de la moció
següent:
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“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Deltebre es constituí el 20 de maig de 1977 en segregar-se les pedanies de
Jesús i Maria i La Cava del municipi de Tortosa. Una lluita que va iniciar-se als
anys trenta del segle XX i en la qual es van implicar generacions de caveros i
partidalencs. Una feina ingent, que va comportar esdevenir un municipi
independent i que malgrat les dificultats, amb el pas dels anys ha vist més que
justificada aquella legítima lluita.
Durant aquests quaranta anys, els diversos consistoris de l’Ajuntament de
Deltebre han organitzat esdeveniments de reconeixement als membres de la
junta de segregació i col·laboradors que ho van fer possible. Concretament,
l’any 2002 es va celebrar els 25è aniversari de la segregació del municipi de
Deltebre amb un acte institucional al ja desaparegut Centre Cívic i que va
comportar també una exposició fotogràfica i una edició especial del butlletí
d’informació municipal Desaigüe. O més recentment, l’any 2012 en motiu dels
35 anys d’aquesta efemèride i que va comportar col.locar al saló de plens les
fotos dels alcaldes i alcaldessa des del restabliment de la democràcia a
Deltebre. L’any 2017 en el marc de la recuperació de la Delta Fira al govern de
l’Ajuntament de Deltebre va editar un vídeo commemoratiu amb la participació
dels membres de la junta de segregació i els alcaldes i la alcaldessa des del
restabliment de la democràcia de Deltebre.
Degut a que cal preservar l’obra d’aquelles dones i homes en la memòria
institucional i col.lectiva del nostre poble, especialment a les noves generacions
que no van viure aquell moment històric, amb el pretext més vigent que mai de
les lluites per disposar d’autonomia, llibertat i identitat pròpia, el grup municipal
d’ERC-Més Deltebre proposa al ple l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Assumir el compromís de que el proper espai municipal d’importància
estratègica pel municipi com ha de ser l’arranjament de la Plaça 20 de Maig,
tingui un monòlit en homenatge a la “Junta de Segregació”, amb una placa amb
els seus respectius noms.
Segon.- Batejar la rotonda existent a l’Avinguda Robert Graupera i Carrer 1
d’Octubre, com “Rotonda Junta de Segregació de Deltebre” i instal.lar una
placa amb els seus respectius noms.
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Tercer.- Instal.lar de nou al saló de plens de l’Ajuntament de Deltebre els
retrats dels alcaldes i alcaldessa des del restabliment de la democràcia,
incloent l’alcalde Manuel Fresquet Esteban.
Quart.- Notificar el present acord als alcaldes i alcaldessa de la democràcia a
Deltebre, a la família de l’alcalde Manuel Fresquet Esteban i als membres de la
Junta de Segregació o en el seu cas a les seves respectives famílies.
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú.
Deltebre, octubre de 2019
Sgt.: Joan Alginet Aliau.- Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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 onze vots en contra
de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts), i sis
vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERCMD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERCMD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP).
23È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER L'ELIMINACIÓ DE LA TAXA ROSA I PER LA
BONIFICACIÓ DE PRODUCTES D'HIGIENE FEMENINA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la regidora del grup
municipal d’ERC-MD Sra. Vanessa Callau Miñarro, procedeix a la lectura de la
moció següent:
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Taxa Rosa és l’import que paguen exclusivament les dones per productes
que són etiquetats com a femenins. És a dir, és el diferencial de preu que les
dones paguen pel mateix producte, i que suposa una discriminació de gènere.
Aquests productes no suposen cap diferència substantiva en la seva “versió”
femenina versus la masculina.
D’exemples en podem trobar moles, com les fulles d’afeitar (les que van
destinades a les dones solen ser més cares que les d’home, tot i que són
pràcticament igual), també els xampús, les cremes.
En alguns països europeus, el fet que un producte estigui dirigit principalment
al públic femení pot fer augmentar el seu preu entre un 20 i un 50%, encara
que el producte tingui les mateixes característiques.
Segons alguns estudis, com els realitzats per FACUA, consideren que aquesta
pràctica suposa una vulneració dels drets dels consumidors i que poden
suposar una pràctica de publicitat enganyosa, en el marc de l’article 5 de la Llei
de competència deslleial. També una vulneració dels drets de les dones en el
marc de la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes.
Paral·lelament, en matèria impositiva, a l’Estat espanyol els productes d’higiene
femenina estan gravats amb el 10% d’IVA. Les copes menstruals, compreses,
tampons i protegeix-slips són i han de ser considerats com a productes de
primera necessitat, i obtenir un tipus d’IVA del 4%. És cert que l’última pujada
impositiva, al juliol de 2012, van deixar de ser considerats com a objectes de
luxe. Aquests productes van passar de tenir vinculat un tipus general d’IVA
(que pujava del 18% al 21%), a un tipus reduït (que pujava del 8% al 10%).
Però aquest fet, malauradament, va ser aprofitat pels fabricants d’aquests
productes de primera necessitat, així com per les distribuïdores i
comercialitzadores, per pujar els seus preus de venda al públic.
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica
del moviment feminista que ha estat traduïda en propostes polítiques en
diverses ocasions, tal i com va fer Esquerra Republicana al Congrés de
Diputats, presentant una proposta de resolució el setembre del 2016. Malgrat
és la Unió Europea qui té la potestat marca quins són els productes d’IVA
súper-reduït, ni la Comissió Europea ni el Govern Espanyol, tot i anunciar-ho en
diverses ocasions, han realitzat la rebaixa de l’impost d’un producte que tothom
considera que hauria de ser estipulat com a primera necessitat però no es taxa
com a tal.
Per tot l’exposat, el Grup d’ERC-Més Deltebre de l’Ajuntament de Deltebre
proposta l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Demanar al Govern Espanyol i a la Comissió Europea la reducció de
l’IVA de productes d’higiene femenina, considerant-los productes de primera
necessitat i aplicant-los l’IVA súper-reduït.
Segon.- Demanar al Govern Espanyol que revisi, i sancioni si s’escau, en el
marc de la Llei de competència deslleial, aquells productes que no suposen cap
diferència substantiva en la seva “versió” femenina versus la masculina i en
canvi pateixen un recàrrec en el preu en ser considerats productes femenins.
Tercer.- Traslladar aquest acords al Congrés de Diputats, al Govern Espanyol i
a la Comissió Europea.
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú.
Deltebre, desembre de 2019
Sgt. Joan Alginet Aliau.- Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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 el portaveu del grup ERC-MD, Sr. Joan Alginet proposa que les dos
mocions presentades pel seu grup que queden pendents de deliberació i
votació en aquesta sessió de ple municipal es deixin per a la propera sessió
ordinària de ple municipal, la qual tindrà lloc el dia 22 de gener de 2020,
aprovant-se per unanimitat. Els punts són els següents:
24È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER LA INSTAL·LACIÓ
RENOVABLES AL MUNICIPI DE DELTEBRE

D'ENERGIES

36

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

25È.- MOCIÓ D'ERC-MD
LINGÜÍSTICA EN CATALÀ

EN

SUPORT

DEL

MODEL

D'IMMERSIÓ

A continuació es passa al següent punt de l’ordre del dia:
26È.- MOCIÓ DE SD-CP PER DEMANAR LA CREACIÓ D'UNA LÍNIA
D'AJUTS ESPECÍFICS PER ALS MUNICIPIS AMB LES RENDES MÉS
BAIXES
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor del grup
municipal de SD-CP Sr. Aleix Ferré Ribes, procedeix a la lectura de la moció
següent:
“Qui subscriu, grup municipal de SD-CP a l’ajuntament de Deltebre en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
Després de la publicació per part de l'Agència Tributària de l'estadística dels
declarants de l'IRPF per municipis de l'any 2017 amb el posicionament dels
municipis de més de 1.000 habitants Deltebre, ocupa un dels últims llocs , dels
20 municipis de la província de Tarragona amb les rendes més baixes, 19 són
de les Terres de l'Ebre.
L'any 2008 es va engegar el programa "Treball a les 7 comarques" destinat a 4
comarques de Catalunya, entre elles la Terra Alta, i l'any 2010 s'inclouen les
comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d'Ebre. Aquest programa neix
amb el propòsit d'afavorir la vertebració territorial, compensar les desigualtats i
potenciar el desenvolupament de les zones amb menys dinamisme econòmic o
especialment despoblades del territori català. Ja han passat uns quants anys
des de la realització d'aquest programa, i les 4 comarques de les Terres de
l'Ebre, continuem estant a la cua de creixement i de desenvolupament.
Les Terres de l'Ebre som comarques rurals, el sector primari encara té un pes
molt important. En aquests moments en què han sorgit en força moviments
socials que demanen que prenguem consciència que necessitem un
desenvolupament sostenible, hem de reivindicar el fet que només amb un medi
rural viu hi haurà desenvolupament sostenible. Necessitem dinàmiques actives
de diversificació de l'economia que complementin i completin la tasca agrària
que ens identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius i sense activitat
als espais rurals no hi ha pagesia. Les societats post industrials s'identifiquen
per donar un suport integral a la tasca agrària des d'una visió territorial que
generi valor afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de
les empreses rurals de tots els sectors d'activitat.
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són
totes les persones i empreses que hi vivim i treballem en aquests espais rurals.
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Malauradament el món rural, i especialment les Terres de l'Ebre, necessitem
polítiques específiques de suport, acompanyament i dinamització. Necessitem
una discriminació positiva transversal dels diferents departaments i nivells de la
nostra administració pública, a través d'un pla de xoc per evitar el
despoblament, fomentar el retorn del talent i engegar un pla d'economia circular
que englobi tots els sectors econòmics de la població.
Per aquest motiu, el grup municipal de SD-CP demanem que s’adoptin els
següents acords:
1. Implantar mesures de discriminació positiva als municipis amb les rendes
més baixes, com és el cas de Deltebre, de manera transversal des de tots els
departaments i administracions supramunicipals.
2. Un pla d'ajudes específiques per la creació i implementació de petites i
mitjanes empreses al municipi.
3. Traslladar aquests acords, al Consell Comarcal del Baix Ebre, a la Diputació
de Tarragona, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, al
govern d'Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat.
Deltebre, desembre de 2019. Sgt. Socialistes Deltebre-CP.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament 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
27È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1964/2019 A LA NÚM. 2094/2019
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,
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concretament de la núm. 1964/2019 a la núm. 2094/2019 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.
28È.- INFORMES D’ALCALDIA.
No n’hi van haver
29È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver
30È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula al Sr.
Ferré del grup municipal SD-CP i aquest diu que té una qüestió referent al
Mercadet de Nadal, que se l’ha informat que donava la sensació de poca
participació per part dels comerços i sí per part d’entitats del municipi. I
pregunta, com se pot fer des de l’ajuntament que els comerços s’involucren
més i que només siguin associacions que busquin col·laboració que igualment
li sembla molt bé.
Li contesta el Sr. Alcalde i diu que precisament aquella nit van felicitar a la
regidora de comerç de tal i com havia sortit el mercadet de Nadal, que havien
28 estands entre els quals sí que havien entitats però la majoria eren de
comerços i ell personalment no havia vist tants de comerços al mercat de Nadal
ni aquests últims anys ni anteriorment.
Demana la paraula el Sr. Alginet, portaveu del grup municipal de ERC-MD i
aquest diu que més que un prec és una preocupació en relació a la gran
llevantada que va haver la setmana passada, les imatges que es van veure no
només de la zona dels Vascos sinó que també de la zona del “Niño perdido” i
també de l’illa de Buda, on les imatges aèries són devastadores, i creu que tot
això els ha de fer reflexionar de la urgència i la immediatesa a prendre accions i
simplement vol traslladar en nom del seu grup tot el seu suport envers l’equip
de govern en temes sobre la preservació i per garantir la supervivència del
nostre Delta, el seu grup li oferirà un “xec en blanc”, ple suport i és d’urgència
que s’actuï, coordinats amb una taula de consens i amb el que faci falta, i
evidentment amb la representació política que tenim fora d’aquí per poder-hi
treballar i preservar el nostre estimat Delta de l’Ebre i part del nostre terme
municipal.
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L’Alcalde contesta agraint-li la seva predisposició i continua dient que el Delta
és molt fràgil i també que es caracteritza per la inacció pública des de fa molts i
molts anys, i per tant aquest govern d’ara no és que s’hagi quedat passiu a
aquest problema, al contrari actiu, s’ha enviat informes a Costes després de
cada llevantada, per a que dins a les mesures urgents que pugui fer el govern
de l’Estat entri Deltebre.
També vol dir que el divendres passat a la nit s’estaven fent informes per part
dels tècnics de l’ajuntament, així com també estaven a l’ajuntament els regidors
afectats per tal d’intentar solucionar el que es pogués ocasionar algun greuge
més que afectés a la seguretat i es va fer el pertinent decret d’emergència per
actuar urgentment.
També indica que el proper dimecres hi ha prevista una reunió conjuntament
amb representants de la taula de consens pel Delta amb el secretari d’Estat pel
Medi Ambient. En aquest cas anirà també l’alcalde de Sant Jaume, per
presentar-li aquest Pla d’acció pel Delta.
La setmana passada va sortir a licitació pública de la Generalitat de Catalunya
lo que és la compra d’innovació tecnològica per aconseguir fons europeus per a
poder fer la prova pilot que es va presentar el dia 7 de març a l’ajuntament de
Deltebre i que molta gent deia que no es faria, i la setmana passada el
Departament de Territori i Sostenibilitat també ha passat de la inacció a l’acció
licitant la compra de la que ha parlat abans. La Generalitat ho ha engegat per a
fer aquesta inversió de 6 milions d’euros, si tot va bé es farà a la costa de
Deltebre i que si funciona se extrapolarà a la resta del Delta.
Finalment el Sr. Alcalde desitja bones festes i bons nadals a tota la ciutadania i
que l’any 2020 ens porti prosperitat i que tots els projectes es puguin portar a
terme en aquest Delta que tant ho necessita.
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
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