
 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

1 
 

 
                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 14/2019 
DATA:  16 D’OCTUBRE DE 2019 
HORA INICI: 22:08 H. 
DATA FINALITZACIO: 17 D’OCTUBRE DE 2019 
HORA FINALITZACIO: 00:05 H. 
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 SEGÚENT ACTA: 
 

- ORDINÀRIA NÚM. 12/2019, DE 12 DE SETEMBRE 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a 
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
#DeltebreEficient 
 
HISENDA 
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2N.- DONAR COMPTE INFORMES FISCALITZACIÓ PLENA POSTERIOR 
EXERCICI 2018.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte dels 
informes de fiscalització plena posterior exercici 2018, restant el ple assabentat. 
 
3R.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1564/2019 
D'APROVACIÓ LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2020.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del decret d’alcaldia número 
1564/2019 referent a les línies fonamentals del pressupost 2020, restant el Ple 
assabentat. 
 
4T.- DONAR COMPTE DEL PLA ACCIÓ 2019-2020.- Arribats a aquest punt 
de l’ordre del dia es dóna compte del pla d’acció 2019-2020 d’aquest 
Ajuntament, restant el ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER 2019.- 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es dóna compte del pla anual de 
control financer 2019 de l’Ajuntament de Deltebre, restant el ple assabentat. 
 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEFINITVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DEL CARRER SAPINYA DE DELTEBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreEficient de data 9 d’octubre 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 l’Àrea 
#DeltebreEficient i 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: 
 
1. ANTECEDENTS 

 
1.1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 6 de febrer de 
2018, va aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a les obres d'arranjament del carrer Sapinya, 

 
1.2. Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP 
de Tarragona núm. 34, de data 16 de febrer de 2018 i al tauler d’anuncis 
electrònic de la Corporació, per un termini de 30 dies hàbils. 
 
1.3. Durant el termini d’exposició al públic es van formular diverses 
reclamacions les quals van estar resoltes, mitjançant acord plenari de 2 de 
maig de 2018, adoptant-se els acords següents: 
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“PRIMER. 

Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Diego Casanova 

Bonet, pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta 

a la Proposta. 

 
SEGON. 
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per Elisa Sapiña Bonet, 
d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a la 
Proposta, i incloure les modificacions que en el seu cas s’escaiguin. 

 
TERCER.  
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions 
especials per les obres d’arranjament del Carrer Sapinya. 
 
QUART. 
Notificar individualment aquest acord a les persones interessades, així com la 
liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions especials, 
per a la seva constància. 
 
 
CINQUÈ. 
El pagament de les liquidacions es farà efectiu en el termini establert a l’art. 
62.2 de la LGT des de la notificació de la liquidació emesa per BASE – Gestió 
d’ingressos, organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de 
Tarragona a qui s’ha conferit l’oportuna delegació. 
 
SISÈ. 
Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
de que, contra el mateix, s’hi pugui presentar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu. 
 
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. 
 
1.4. Aquests acords es van exposar al públic mitjançant edictes publicats al 

BOP de Tarragona núm. 92, de data 14 de maig de 2018, i al tauler d’anuncis 

electrònic de la Corporació, a efectes de que els interessats poguessin 

presentar recursos de reposició o recurs contenciós administratiu. 
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1.5. Durant el termini d’exposició  no es van formular recursos reposició . 
 
1.6. Una vegada executades totes les obres, el cost real ha estat de  

127.997,08 €.  

1.7. S’han modificat, respecte de l’acord d’aprovació provisional de la imposició 

i ordenació de les contribucions especials, els aspectes següents:  

- Els costos totals de l’obra han estat de 127.997,08 € (IVA inclòs), i on 

s’inclouen l’execució de l’obra, el cost del projecte, la direcció de l’obra i 

altres despeses. 

- En relació al cost total de les obres de 127.997,08, d’aquest import es 

finança part amb la subvenció del PEXI 2018 de 30.622,21 € i la resta 

97.374,87 € suportat per l’Ajuntament del qual el 72% s’assumeix per mitjà 

de contribucions especials als veïns afectats per l’obra 70.109,91 € i la resta 

de 27.264,96 € per part de l’Ajuntament de Deltebre, suposant un increment 

del 37,58 % i de 19.149,90 € sobre el cost previst inicialment. 

- Les obres han estat realitzades segons el projecte. 

- En data 29 d’agost de 2019  es va signar l’acta de recepció de les obres, 

donat per finalitzat tots els treballs que comportaven el projecte d’obra i es va 

aprovar la recepció de les obres per acord de la Junta de Govern Local de 

data 24 de setembre de 2019. 

2. FONAMENTS DE DRET 

L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada 

finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes 

passius, la base i les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que 

procedeixin i compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats 

que s’hagin efectuat. 

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1r.- Aprovar la liquidació definitiva  de les contribucions especials per al 
finançament de les obres d’arranjament del carrer Sapinya,  per un import de 
127.997,08 € a repartir de la manera següent: 
 
1.1. Cost definitiu: 127.997,08 € 
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1.2. Distribució del repartiment de despeses: 
 
a) Contribucions especials veïns afectats: 70.109,91 € 

 

b) Ajuntament: 27.264,96 €. 

 
c) Subvenció PEXI: 30.622,21 € 

 

2n.- Aprovar les liquidacions individuals definitives per import de 50.960,01 

euros, tenint en compte que la diferència dels 19.149,90 euros d’increment no 

es pot imputar als veïns afectats, per quant aquest es com a conseqüència de 

l’aparició de més unitats d’obra del projecte aprovat i per tant no atribuïble a 

demandes dels mateixos. 

3r.-  Notificar les liquidacions individuals definitives als subjectes passius amb 

el corresponent peu de recurso, d’acord amb la quantitat total de 50.960,01 

euros que figura al punt anterior. 

4t.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a 

l’Àrea #DeltebreTerritori subàrea d’imatge de poble per a la seva constància. 

 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre),  1 d’octubre de 2019. Sgt. 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 en contra 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 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 (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

6 
 

Aleix Ferré Ribes (SD-CP),  i cinc vots en contra 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) i Juan Carlos Bel Carbó (ERC-
MD-AM) per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a 
dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest 
acord. 
  

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEFINITVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES 
D’ARRANJAMENT DEL CARRER ANTONI GAUDI DE DELTEBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreEficient de data 9 d’octubre 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 l’Àrea de 
#DeltebreEficient i 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: 
 
1. ANTECEDENTS 

 
1.1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 6 de febrer de 
2018, va aprovar provisionalment la imposició i ordenació de contribucions 
especials per a les obres d'arranjament del carrer Antoni Gaudí 

 
1.2. Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP 
de Tarragona núm. 34, de data 16 de febrer de 2018 i al tauler d’anuncis 
electrònic de la Corporació, per un termini de 30 dies hàbils. 
 
1.3. Durant el termini d’exposició al públic es van formular diverses 
reclamacions les quals van estar resoltes, mitjançant acord plenari de 2 de 
maig de 2018, adoptant-se els acords següents: 
 
“PRIMER. 
Desestimar íntegrament les al·legacions presentades pel SERVEI CATALÀ DE 
LA SALUT, pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que 
s’adjunta a la Proposta. 
 
SEGON. 
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions 
especials per les obres d’Arranjament del Carrer Antoni Gaudí. 
 
TERCER. 
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Notificar individualment aquest acord a les persones interessades, així com la 
liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions especials, 
per a la seva constància. 
 
QUART. 
El pagament de les liquidacions es farà efectiu en el termini establert a l’art. 
62.2 de la LGT des de la notificació de la liquidació emesa per BASE – Gestió 
d’ingressos, organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de 
Tarragona a qui s’ha conferit l’oportuna delegació. 
 
CINQUÈ. 
Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per tal 
de que, contra el mateix, s’hi pugui presentar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu. 
 
SISÈ. 
Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE Gestió 
d'ingressos, a qui s'ha conferit l'oportuna delegació, en dos liquidacions 
provisionals del 50 % cadascuna (la primera a l'inici de les obres i la segona a 
la seva finalització). Aquestes liquidacions provisionals es regularitzaran 
mitjançant la corresponent liquidació definitiva. Les liquidacions es podran 
fraccionar d'acord amb les condicions establertes a l'Ordenança de BASE.” 
 
1.4. Aquests acords es van exposar al públic mitjançant edictes publicats al 

BOP de Tarragona núm. 92, de data 14 de maig de 2018, i al tauler d’anuncis 

electrònic de la Corporació, a efectes de que els interessats poguessin 

presentar recursos de reposició o recurs contenciós administratiu. 

1.5. Durant el termini d’exposició  es van formular recursos reposició els quals 
van estar resolts mitjançant acord plenari d’1 d’agost de 2018, adoptant-se els 
acords següents: 
 
“PRIMER. 
Desestimar íntegrament el recurs de reposició presentat pel Servei Català de la 
Salut, pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a 
la proposta. 
 
SEGON. 
Notificar individualment aquest acord a les persones interessades amb el règim 
de recursos adients. 
 
TERCER. 
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, subàrea 
d’hisenda, per a la seva constància.” 
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1.6. Una vegada executades totes les obres, el cost real ha estat de  45.681,72 

euros.  

1.7. S’han modificat, respecte de l’acord d’aprovació provisional de la imposició 

i ordenació de les contribucions especials, els aspectes següents:  

- Els costos totals de l’obra han estat de 45.681,72 € (IVA inclòs), i on 

s’inclouen l’execució de l’obra, el cost del projecte, la direcció de l’obra i 

altres despeses. 

- En relació al cost total de les obres de 45.681,72 €,  el 67 % l’assumeix 

l’Ajuntament de Deltebre i aquesta quantitat ascendeix a 30.606,75 €, mentre 

que el  33 % restant que ascendeix a 15.074,97 € va per mitjà de 

contribucions especials als veïns afectats per l’obra, suposant un increment 

del 8,35 % i de 1.161,71 € sobre el cost previst inicialment. 

- Les obres han estat realitzades segons el projecte. 

- En data 30 de maig de 2019  es va signar l’acta de recepció de les obres, 

donat per finalitzat tots els treballs que comportaven el projecte d’obra i es va 

aprovar la recepció de les obres per acord de la Junta de Govern Local de 

data 4 de juliol de 2019. 

2. FONAMENTS DE DRET 

L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada 

finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes 

passius, la base i les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que 

procedeixin i compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats 

que s’hagin efectuat. 

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1r.- Aprovar la liquidació definitiva  de les contribucions especials per al 
finançament de les obres d’arranjament del carrer Antoni Gaudi,  per un import 
de 45.681,72 € a repartir de la manera següent: 
 
1.1. Cost definitiu: 45.681,72 € 

 
1.2. Distribució del repartiment de despeses: 
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a) Contribucions especials veïns afectats: 15.074,97  € 

 

b) Ajuntament: 30.606,75 € 

 

2n.- Aprovar les liquidacions individuals definitives i notificar-les als subjectes 

passius amb el corresponent peu de recursos. 

3r.- Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE Gestió 
d'ingressos, a qui s'ha conferit l'oportuna delegació. Les liquidacions es podran 
fraccionar d'acord amb les condicions establertes a l'Ordenança de BASE. 
 
4t.- Les liquidacions amb un import inferior a 3,00 € es recaptaran mitjançant 
transferència al compte de l’Ajuntament.  
 

5è.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a 

l’Àrea #DeltebreTerritori subàrea d’imatge de poble per a la seva constància. 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre),  3 d’octubre de 2019. Sgt. 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 en contra 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 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 (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP),  i cinc vots en contra 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) i Juan Carlos Bel Carbó (ERC-
MD-AM) 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. 
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8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEFINITVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT 
DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL CARRER VERGE DE 
MONTSERRAT. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreEficient de data 9 d’octubre 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 l’Àrea 
#DeltebreEficient  i 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: 
 
1. ANTECEDENTS 

 
1.1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 2 de febrer de 
2018, va aprovar provisionalment d’imposició i ordenació de contribucions 
especials per a les obres d’arranjament del carrer Verge de Montserrat. 

 
1.2. Aquest acord va estar exposat al públic mitjançant edictes publicats al BOP 
de Tarragona núm. 34, de data 16 de febrer de 2018 i al tauler d’anuncis 
electrònic de la Corporació, per un termini de 30 dies hàbils. 
 
1.3. Durant el termini d’exposició pública, no s’ha presentat cap al·legació 
contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions 
especials. 
 
1.4. Una vegada executades totes les obres, el cost real ha estat de  87.643,11 

euros.  

1.5. S’han modificat, respecte de l’acord d’aprovació provisional de la imposició 

i ordenació de les contribucions especials, els aspectes següents:  

- Els costos totals de l’obra han estat de 87.643,11 € (IVA inclòs), i on 

s’inclouen l’execució de l’obra, el cost del projecte, la direcció de l’obra i 

altres despeses. 

- En relació al cost total de les obres de 87.643,11 €,  el 65 % s’assumeix per 

mitjà de contribucions especials als veïns afectats per l’obra 43.968,02 €, 

mentre que la resta de 43.675,09 € es finança part amb la subvenció del 

PAM 2017 de 20.000 € i la resta de 23.675,09 € per part de l’Ajuntament de 

Deltebre. 
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- L’import total de les contribucions especials als veïns és de 43.968,02 €, i 

suposa un estalvi del 0,52 % i de 231,98 € sobre el previst inicialment. 

- Les obres han estat realitzades segons el projecte. 

- En data 29 d’agost de 2019  es va signar l’acta de recepció de les obres, 

donat per finalitzat tots els treballs que comportaven el projecte d’obra i es va 

aprovar la recepció de les obres per acord de la Junta de Govern Local de 

data 3 d’octubre de 2019. 

2. FONAMENTS DE DRET 

L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada 

finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes 

passius, la base i les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que 

procedeixin i compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats 

que s’hagin efectuat. 

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1r.- Aprovar la liquidació definitiva  de les contribucions especials per al 
finançament de les obres d’arranjament del carrer Verge de Montserrat,  per un 
import de 87.643,11 € a repartir de la manera següent: 
 
1.1. Cost definitiu: 87.643,11 € 

 
1.2. Distribució del repartiment de despeses: 
 
a) Contribucions especials veïns afectats: 43.968,02  € 

 

b) PAM 2017: 20.000 € 

 
c) Ajuntament: 23.675,09 € 

 

2n.- Aprovar les liquidacions individuals definitives i notificar-les als subjectes 

passius amb el corresponent peu de recursos. 

3r.- En el cas de liquidacions negatives, els imports que correspongui retornar 
es realitzaran per part de BASE – Gestió d’Ingressos, organisme autònom de 
recaptació de tributs de la Diputació de Tarragona a qui s’ha conferit l’oportuna 
delegació per part d’aquest Ajuntament , prèvia presentació de les dades 
bancàries del contribuent a les oficines de l’Ajuntament. 
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4t.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a 

l’Àrea #DeltebreTerritori subàrea d’imatge de poble per a la seva constància. 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 3 d’octubre de 2019. Sgt.  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 en contra 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 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 (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP),  i cinc vots en contra 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) i Juan Carlos Bel Carbó (ERC-
MD-AM) per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a 
dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest 
acord. 
 
GESTIÓ INTERNA 

 
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A 
L'ANY 2020 
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 9 d’octubre de 2019, el Secretari acctal., procedeix a 

la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 

“La qui subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de 
#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
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L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de 
Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
De conformitat amb l’establert a l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 
de juliol, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.-  Aprovar com a Festes Locals per a l’any 2020 els dies 22 de maig i 2 de 
novembre. 
 
2n.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al seu coneixement i 
efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 d’octubre de 2019. Sgt. 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. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’AL•LEGACIONS I 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ANNEX 3 DEL REGLAMENT DE 
PARTICPACIÓ CIUTADANA CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER 
DEIXAR SENSE EFECTE L’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I ELS SEUS ANNEXOS 1 i 2. 
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 
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#DeltebreEficient de data 9 d’octubre de 2019, el Secretari acctal., procedeix a 

la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 

“El que subscriu, com a regidor de la subàrea de participació ciutadana 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:  2018/3996  
Assumpte:  Resolució al·legacions Reglament de Participació Ciutadana i 
els seus Annexos. 

 
ANTECEDENTS 

 
Atès que en la Sessió ordinària celebrada  el dia 5 de març de 2019 el  Ple de 
l'Ajuntament  de Deltebre  va aprovar  inicialment el Reglament de 
Participació Ciutadana i els seus tres annexos. 

 
Atès que l’esmenat acord i el text del mateix va estar sotmès a  in formació  pública  
pel termini  de trenta  dies hàbils, d'acord amb la publicació dels edictes 
corresponents  al Butlletí  Oficial  de la Província de Tarragona  (en endavant 
BOPT) de 14 de març de 2019, al DOGC núm. 7830, de 14 de març de 2019, 
al Setmanari l’Ebre de data 8 de març de2019  i al tauler  electrònic d'edictes 
de l'Ajuntament (e-tauler).   

 
Vist que durant l’esmentat termini es van presentar les següents al·legacions i 
consideracions i suggeriments de caràcter tècnic: 

 
. Grup Municipal de la CUP de l’Ajuntament de Deltebre en data 9 d’abril de 2019, 
registre d’entrada a les oficines municipals amb el número 2031. 

 
. Oficina Antifrau de Catalunya en data 29 d’abril de 2019, registre d’entrada a les 
oficines municipals núm. 2546. 

 
Vist el contingut de les al·legacions consideracions i suggeriments de 
caràcter tècnic presentats, es creu oportú que només es resolguin les 
relatives a l’annex 3 del Consell Municipal de les Dones, i les referents al 
Reglament de Participació Ciutadana i els seus annexos 1 i 2 tindre-les en 
compte als efectes de procedir a una nova aprovació inicial dels mateixos. 

 
2. 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 
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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. 

 
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): 

 
1r.- 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 sobre: 

 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 
c) Els objectius de la norma. 
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores. 

 
2n.- 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. 

 
3r.- 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. 
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4t-. 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. 

 
5è.- 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. 

 
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. 

 
El marc normatiu aplicable és: 

 
Legislació catalana: Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions. 
 
Vistes les al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP en 
relació a l’annex 3 del Consell Municipal de les Dones, i examinat el seu 
contingut s’ha de dir que: 

 
“Al·legació VINT-I-UNENA.- 

 
S’ESTIMA 
Es revisa la totalitat del text i es corregeixen aquells errors de forma detectats. 

 
Al·legació VINT-I-DOSENA.- 

 
ES DESESTIMA 

 
Motivació: 

 
Entenem que la funció de representació ha de quedar reservada als càrrecs 
electes, atès que representen la voluntat del conjunt d’electors del municipi 
expressada en cada contesa electoral. El personal tècnic, precisament pels 
seus coneixements, ha de desenvolupar les funcions d’assessorament i 
acompanyament tècnic, així com exercir de fedatari públic quan li siguin 
atribuïdes aquestes funcions. 

 
Al·legació VINT-I-TRESENA.- 
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ES DESESTIMA la part en què es demana que la presidència correspongui al 
tècnic o tècnica de l’àrea, pels mateixos motius que s’exposen en la motivació 
de desestimació de l’al·legació vint-i-dosena. 
 
S’ESTIMA la part en què es contempla que els col·lectius també puguin ser 
representats amb membres a la composició del Plenari. Amb aquest canvi es 
dona major obertura a l’òrgan i més representativitat al teixit social organitzat 
del municipi, atenent a la seva realitat diversa. 

 
ES DESESTIMA la part en què es demana que sigui una treballadora municipal 
de l’Àrea de Dones qui exerceixi de secretària tècnica. Considerem que les 
funcions atribuïdes a aquesta figura precisen de domini tècnic de l’àmbit de 
l’àrea i de funcionament de l’administració pública que encaixen millor amb la 
figura del tècnic o tècnica. Tanmateix, la realitat de l’estructura funcional de 
l’Ajuntament de Deltebre recomana que així sigui, atès que la resta de 
treballadores de cada àrea atenen funcions de suport administratiu de diferents 
àrees i subàrees”. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents  

 
PRIMER.- Que es deixi sense efecte el Reglament de Participació Ciutadana i 
els seus annexos 1 i 2, i que es tinguin en compte les al·legacions presentades 
pel grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i les consideracions i suggeriments 
de caràcter tècnic presentades per la Oficina Antifrau de Catalunya als efectes de 
procedir a una nova aprovació inicial. 

 
SEGON.- Estimar en relació a l’annex 3 del Consell Municipal de les Dones 
l’al·legació vint-i-unena i la segona part de la vint-i-tresena presentada pel grup 
municipal de la CUP DELTEBRE-PA d’acord amb els motius que consten en 
aquesta proposta.  

 
TERCER.- Desestimar en relació a l’annex 3 del Consell Municipal de les Dones 
l’al·legació vint-i-dosena i la primera i tercera part de la vint-i-tresena presentada 
pel grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA d’acord amb els motius que 
consten en aquesta proposta. 

 
QUART.- Aprovar definitivament l’annex 3 del Consell Municipal de les Dones i 
procedir a la seva publicació integra al BOPT per a la seva entrada en vigor. 
 
CINQUÈ.- Notificar el contingut del present acord al Grup Municipal de la CUP 
DELTEBRE-PA i a l’Oficina Antifrau de Catalunya amb el règim de recursos 
adients. 

 
SISÈ.- Traslladar l’acord adoptat a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea de 
participació ciutadana als efectes pertinents. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 d’octubre de 2019. Sgt. Andreu Curto Castells.” 
 
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. 
 
MOCIONS 

 
11È.- MOCIO PER INSTAR A LES COMPANYIES ELÈCTRIQUES A LA 
RETIRADA PROGRESSIVA DE LES LINEES DE MITJA I ALTA TENSIÓ 
QUE PASSEN AÈREES PEL MUNICIPI DE DELTEBRE A COST ZERO PEL 
VEÏNS I PEL MUNICIPI 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor del grup 

municipal d’ERC-MD Sr. Carlos Bel Carbó, procedeix a la lectura en la seva 

part bastant de la proposta 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 
 
Actualment dins del nucli urbà de Deltebre hi ha kilòmetres de línia de mitja i 
alta tensió aèria mitjançant pals de fusta, suports metàl.lics i conversions aèries 
subterrànies amb manca de proteccions de seguretat. Línies, que en alguns 
casos es va fer l’estesa fa més de 80 anys, sense permís dels propietaris i 
sense cap compensació per a les propietats afectades. Degut a la evolució 
tècnica de les xarxes de distribució i per millorar la qualitat del servei i per 
seguretat elèctrica i vial, moltes s’han anat soterrant amb els anys, però encara 
queden les de mitja tensió en tot el seu tram. 
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Durant el transcurs de la passada legislatura, des de l’equip de govern del 
PDeCat es va impulsar el soterrament de les línies de mitja tensió aèries dintre 
del casc urbà. Fent efectiu el soterrament de línia en el tram comprés entre el 
carrer Joan XXIII fins al centre de transformació del carrer Miguel de Unamuno i 
des d’aquest mateix centre fins al Canalet, on el cost de l’obra del soterrament 
de la xarxa de mitja tensió va anar a càrrec de les veïnes i veïns afectats 
mitjançant contribucions especials i per part de l’Ajuntament De Deltebre. Una 
obra que va durar quasi tres anys i que va culminar amb l’enderroc de l’estació 
transformadora a pocs dies de les eleccions municipals. 
 
Posteriorment a la línia elèctrica del carrer Miguel de Unamuno, a la resta de 
zones del municipi afectades pel pas d’aquestes línies, es va realitzar un 
procés de participació ciutadana entre les veïnes i veïns de l’ajuntament, 
indicant únicament dos opcions: si es volien retirar, amb el conseqüent cost 
pels veïns o si no es volien retirar. 
 
En aquest últim supòsit, no s’oferia cap alternativa als i les veïnes afectats. 
 
El resultat va ser el següent: 
 

- En el tram entre el carrer Aube i el carrer Joan XXIII, la ciutadania va 
decidir no retirar la línia. 

- Entre la zona entre el carrer Sant Lluís i carrer la Pau, la ciutadania va 
decidir retirar la línia. 

- Entre el carrer Balmes i el carrer Sant Sebastià, la ciutadania va decidir 
no retirar la línia. 

 
Desprès de diverses reunions informatives entre l’ajuntament i les veïnes i 
veïns afectats, i pel context electoral municipal, es va decidir aplaçar el 
soterrament de la xarxa sense oferir cap solució ni sense cap calendari de 
retirada o de solució a les propietats afectades. 
 
Per altra banda, la companyia de distribució elèctrica va soterrar durant aquest 
context un tram de línia aèria de mitja tensió dintre el casc urbà, concretament 
en el tram de la TV-3454 i el carrer Recinte Festiu sense cap cost per als 
propietaris afectats. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Més Deltebre a l’ajuntament de Deltebre proposa l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Es sol.liciti a les companyies de distribució un pla d’actuació urgent 
per soterrar gradualment les línies de mitja i alta tensió dins de nucli urbà per 
les molèsties suposades a la ciutadania durant anys i pel perill que suposa a la 
població el fet de tenir encara línies de mitja tensió aèries, on en alguns casos 
manquen mesures de seguretat requerides pel reglament d’alta tensió, i que els 
costos que es generin vagin a càrrec d’aquestes companyies de distribució. 
 
Segon.- Establir un mecanisme de coordinació entre l’ajuntament i les 
empreses elèctriques i entre elles per tal que, en cas d’obertura de les rases en 
algun carrer del nostre municipi, aquesta obra s’utilitzi per procedir al 
soterrament de línies elèctriques de baixa tensió i telecomunicacions, evitant 
duplicitat d’actuacions en voreres i carreteres en les lògiques afectacions que 
aquestes causin. 
 
Tercer.- Establir una Comissió Mixta entre el consistori i les empreses 
d’electricitat i telecomunicacions amb l’objectiu d’identificar quins àmbits tenen 
més condicions i establir un calendari de prioritats a l’hora d’emprendre les 
diferents infraestructures. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les companyies elèctriques que operen dintre 
el municipi de Deltebre al departament d’Industria de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
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 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 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. 
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PART DE CONTROL 
 
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1535/2019 A LA NÚM. 1770/2019 
 

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, 
concretament de la núm. 153572019 a la núm. 1770/2019 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. 

 
13È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde passa la paraula a la 1a 
Tinenta d’Alcaldia, Sra. Elisabeth Tomàs, per tal de contestar a la pregunta que 
va fer el Sr. Joan Alginet el passat ple del setembre. 
 
La Sra. Tomàs diu que fa extensible la informació que li ha proporcionat la 
Interventora Sra. Lorena Navarro, i per tant: 
 
“Davant la pregunta per saber el percentatge que representa el deute de les 
Administracions públiques per al nostre municipi, dintre del Compte General de 
2018 i concretament entre les pàgines 34 i 37 es contempla la situació 
d’ingressos per capítols 4 i 7 amb el detall dels drets reconeguts nets, 
recaptació neta i drets pendents de cobrament de l’exercici 2018. 
 
                                                                   Pendent cobrament               % 
 
Transferències corrents capítol 4......            269.851,88 €                    5,64% 
Transferències de capital capítol 7....            854.320,78 €                  17,85% 
 
                                                                     1.124.172,66 €                  23,49% 
 
Drets totals pendents de cobrament          4.786.587,92 €”. 
 
14È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que hi ha una 
proposta urgent per tal d’acollir-nos a les mesures de suport financer a les 
EELL aprovades per acord de CDGAE de 14 de març de 2019, concretament a 
la "mesura 3" agrupació dels préstecs formalitzats amb els compartiments fons 
en liquidació per al finançament dels pagaments a proveïdors d'entitats locals, 
amb el fons d'ordenació i fons d'impuls econòmic, del FFEELL, modificant les 
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condicions financeres, i per tant el primer que s’ha de fer es votar la urgència 
de la mateixa, quedant aprovada per unanimitat. 
 

A).- PROPOSTA PER TAL D’ACOLLIR-NOS A LES MESURES DE SUPORT 
FINANCER A LES EELL APROVADES PER ACORD DE CDGAE DE 14 DE 
MARÇ DE 2019, CONCRETAMENT A LA "MESURA 3" AGRUPACIÓ DELS 
PRÉSTECS FORMALITZATS AMB ELS COMPARTIMENTS FONS EN 
LIQUIDACIÓ PER AL FINANÇAMENT DELS PAGAMENTS A PROVEÏDORS 
D'ENTITATS LOCALS, AMB EL FONS D'ORDENACIÓ I FONS D'IMPULS 
ECONÒMIC, DEL FFEELL, MODIFICANT LES CONDICIONS FINANCERES. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 

procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 

“La que subscriu, Elisabeth Tomàs Franch, primera Tinenta d’alcaldia 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.- Vista la nota relativa a l’aplicació de les mesures de suport financer a les 
EELL aprovades per acord de CDGAE de 14 de març de 2019 la finalitat de la 
qual es aclarir determinats aspectes d’aplicació de les mesures que es van 
aprovar per Acord de la Comissió Delegada del Govern per als Assumptes 
Econòmics, sense perjudici de les Resolucions que, d’ara endavant, es 
publiquin per aquesta Secretaria General, en compliment del propi Acord. 
També, es recullen, de manera orientativa, dates i terminis d’aplicació 
d’aquelles mesures. 
 
2.- Vist que és una mesura de caràcter obligatori però que requereix que l’ens 
local adopti un acord d’aprovació de l’operació d’agrupació per part de l’òrgan 
competent. En aquesta nota es preveu la formalització de la nova operació de 
crèdit durant els mesos de setembre o octubre de 2019, sense perjudici que es 
pugui iniciar el procediment de gestió administrativa a partir del mes de juliol de 
2019. 
 
3.- Vist que a l’Ajuntament de Deltebre s’ha d’acollir a la “Mesura 3” que 
consisteix en l’agrupació en una operació de crèdit a llarg termini de tots els 
préstecs formalitzats fins a 31 de desembre de 2018 amb càrrec a qualsevol 
dels compartiments del Fons de Finançament a les Entitats Locals (mecanisme 
de liquiditat previst als Títols I i III del Reial decret llei 17/2014, de 26 de 
desembre) en els termes previstos en l’acord esmentat, i el termini de 
presentació finalitza el dia 22 d’octubre de 2019 per mitjà de l’Oficina Virtual de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals. 
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4.- Vist que en l’actualitat l’Ajuntament de Deltebre té els següents préstecs 
aplicables a la Mesura 3 publicada pel Ministeri d’Hisenda: 
 
Entitat Descripció Import inicial Import pendent a 

30.09.19 
    
BBVA ICO RDL 4/2012 1.887.404,44 € 1.010.568,91 € 
BBVA ICO RDL 4/2012 46.043,34 € 26.310,42 € 
LA CAIXA ICO RDL 8/2013 1.169.474,16 € 621.283,11 € 
 
5.- Vist l’informe de la interventora acctal. de l’Ajuntament de Deltebre que 
consta a l’expedient.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
1r.- Acollir-nos a la “Mesura3” agrupació dels préstecs formalitzats amb els 
compartiments fons en liquidació per al finançament dels pagaments a 
proveïdors d'entitats locals, amb el fons d'ordenació i fons d'impuls econòmic, 
del FFEELL, modificant les condicions financeres, les quals consisteixen en: 

 
- Les entitats locals hauran d’adaptar els seus Plans d’ajust recollint els 

efectes derivats d’aquesta agrupació. 
 

- Les entitats locals hauran d’aprovar mitjançant acord de l’òrgan 
competent l’operació d’agrupació (art. 52 TRLRHL). 
 

- L’ICO informarà a la SGFAL del resultat de l’agrupació amb detall de les 
condicions financeres. 
 

- Les condicions financeres del préstec seran les següents: 
 

 Prestatari: l’Administració de l’entitat local. 
 

 Prestador: AGE amb càrrec al FFEELL, a través dels 
compartiments FO o FIE. 

 

 Banc agent: ICO. 
 

 Divisa del préstec: euros. 
 

 Termini: fins a la data de venciment de l’operació que tingui el 
període d’amortització més gran que les que s’hagin subscrit fins 
el 31.12.2018. 

 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

24 
 

 Import nominal: La suma dels imports pendents d’amortitzar de 
les operacions agrupades. 

 

 Agent de pagaments: ICO. 
 

 Períodes de meritació d’interessos: el primer s’inicia en la data de 
cada disposició i finalitza el 30/06/2020. A partir del 30/06/2020 
els períodes d’interès seran anuals i el període de meritació 
finalitza el 30/06 de l’any següent. 

 

 Principal pendent de pagament: a cada data de pagament es 
calcularan a partir de: 

 
o La suma de les disposicions realitzades fins l’esmentat moment. 
o La resta de les amortitzacions realitzades fins a l’esmentat 

moment. 
 

 Interès: tipus d’interès fix coincident amb el tipus d’interès equivalent per 
al termini d’amortització que resulti d’aquella segons el criteri recollit al 
termini. 
 

 Base de càlcul d’interessos: A través dels dies transcorreguts des de la 
última data de pagament fins la següent, dividit  entre el número de dies 
de l’any natural (es a dir “Període de meritació d’interessos  de la regla 
general entre 365 o 366). 
 

 Imports en concepte d’interessos a cada pagament: Tipus d’interès*base 
de càlcul d’interessos *principal pendent de pagament a l’anterior data 
de pagament. 
 

 Amortitzacions: 
 

o Per a l’operació que resulti de l’agrupació s’estableix un període 
de carència que finalitzarà quan hagués conclòs el de l’operació 
que tingui el major període de carència de les que hagués 
subscrit  cada Entitat Local fins 31 de desembre de 2018. 

o L’amortització serà lineal anual del principal començant al juny de 
2022 fins la finalització del període d’amortització determinat 
d’acord amb l’apartat “Termini” anterior. 

o Durant el període de carència es satisfarà el pagament 
d’interessos. 

o Les dates de pagament de principal coincidiran amb les dates de 
pagament d’interessos a partir de la finalització del període de 
carència. 
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 Import total a satisfer a cada pagament: suma dels imports dels 
interessos i amortització, segons els anteriors apartats. 

 

 Amortització anticipada: 
 

o Es podrà fer amb el límit d’una vegada al mes i per un import 
mínim del 20% de la quota d’amortització, sense penalització, 

o Les quantitats amortitzades anticipadament no podran ser 
disposades de cap i de nou. 

o No s’aplicaran comissions d’amortització anticipada. 
 

 Interessos de demora: 
 

o 2% addicional sobre les quantitats vençudes i no reemborsades 
des del venciment. 

o Es devengaran i liquidaran per dies naturals en base a un any de 
365 o 366 dies. 
 

 Recobrament quotes impagades: retenció de la PTE per a satisfer la 
quota no pagada més els interessos de demora. 

 
 
2n.- Trametre la corresponen documentació a tramès de l’Oficina Virtual per a 
la Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d’Economia i 
Hisenda abans del dia 22 d’octubre de 2019. 
 
3r.- Comunicar aquesta operació de crèdit al Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya en el 
termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització.  
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 15 d’octubre de 2019. Sgt. 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 
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 a favor de la proposta. 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (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 (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) 
Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa 
Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM) i Juan 
Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-
CP),  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. 
 
15È.- 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 un prec, que és més aviat 
una denúncia del parc infantil que hi ha al carrer Estació que es troba en molt 
mal estat, abandonat i amb uns contenidors a la vora que generen olors. 
 
També pregunta en relació a l’ordre d’arranjament de carrers del poble, si se 
segueix algun pla o ordre de prioritat. 
 
Contesta el Sr. Castro i diu que té raó en lo del parc infantil, però que no està 
abandonat ja que se neteja i es porta un manteniment, el que ha succeït és que 
han hagut uns actes “vandàlics” i aquesta setmana s’intentaran reposar les 
papereres i tot el material per a que pugui estar en òptimes condicions. També 
haurà torns de vigilància per part de la policia per evitar aquests actes. 
 
El Sr. Alcalde contesta a l’altra pregunta formulada i aquest explica que en el 
seu moment se va fer un pla d’imatge de poble, que feia una diagnosi de tots 
els carrers del municipi, dos-cents carrers, que són 85 km de carrers. Es 
pondera l’àmbit estratègic del carrer, també el padró o sigui els veïns del carrer 
que hi viuen, els habitatges, l’incís d’enfocament turístic del carrer, estem 
parlant del poble, no de Riumar i també les infraestructures d’aquell carrer, com 
ara clavegueram, electricitat, etc. i en base a aquest es van començar els 
processos de participació. 
Va ser simultani la redacció de projectes amb el pla d’imatge de poble i cada 
carrer que es faci serà per priorització de necessitats i l’altra per veïns que 
demanin que s’arranji el carrer. 
Sempre s’agafa un criteri objectiu o per necessitat ciutadana. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula al grup d’ERC-MD. 
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El Sr. Alginet indica que té diversos precs i preguntes.  
Comença la Sra. Vanessa Callau, d’ERC-MD per preguntar en quina fase se 
troba la proposta del POUM, perquè la ciutadania els ho pregunta. Donem 
suport al govern per tenir-lo tancat en aquesta legislatura. 
 
Intervé ara el Sr. Rafa Flores d’ERC-MD, i diu que és de justícia felicitar-los i 
agraïr-los al govern la reobertura del Centre Esportiu del Delta. Se superen els 
mil abonats, també té clar que és un complex de difícil gestió. Tenen molt clar 
que les activitats esportives les realitzen les associacions. El que li crea dubte 
és saber quin és el projecte esportiu i benestar per aquesta legislatura a 
Deltebre 2019-2023. 
 
Formula un prec la Sra. Laura Fabra d’ERC-MD i diu que el seu grup el dia 20 
de setembre de 2019 va entrar una moció a l’ajuntament per a que es demanés 
a l’administració competent per arreglar la vorera del carrer Girona, ara 1 
d’Octubre, perquè creuen que és una artèria molt important en aquest poble, ja 
que uneix el municipi de Deltebre amb Sant Jaume a través del Pont Lo 
Passador. Instàvem a l’administració competent perquè l’Ajuntament de 
Deltebre en data 7 de novembre de 2008 pel ple municipal va fer la cessió 
d’aquest carrer al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya. 
El dia 10 d’octubre a la Junta de Portaveus per part del Secretari van rebre un 
informe jurídic exposant que la moció presentada no es podia posar a debat del 
Ple Municipal perquè l’arranjament de la vorera del carrer 1 d’Octubre des de la 
TV-3454 fins al carrer Jaume I el Conqueridor correspon a l’Ajuntament de 
Deltebre, en data d’avui i segons documentació facilitada pels Serveis 
Territorials de Mobilitat a les Terres de l’Ebre no consta que s’hagin formalitzat 
els tràmits del carrer 1 d’Octubre a favor del Dept. Territori i Sostenibilitat. Per 
tot això només volen fer el prec de que es facin quan abans millor els tràmits de 
cessió a la Generalitat de Catalunya per tal de poder demanar l’adequació de la 
vorera. Mentre l’administració no se’n faci càrrec, demanem que s’indiqui la 
perillositat de caminar o anar en bicicleta per la vorera, sobretot ara que és 
temporada d’estudi i molts de xiquets i xiquetes van per ella. 
De fet avui mateix el seu grup d’ERC-MD ha entrat una moció a l’ajuntament en 
la que es demana que l’ajuntament faci la cessió i per tant es podrà passar a 
aprovació i debat al proper plenari, si el govern ho creu convenient. 
 
El Sr. Joan Alginet d’ERC-MD pren la paraula i en primer lloc felicita a l’alcalde 
pel nou càrrec de president de l’Associació Catalana de Municipis, ja que és un 
lloc de màxim honor i des del seu grup creu que és molt positiu per a Deltebre 
que persones d’aquest plenari assumeixen càrrecs més enllà d’aquest 
ajuntament. 
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També hi ha dos aclariments que voldria formular, un és pel que fa al decret 
1234/2019 en el qual l’alcalde el que fa és atorgar un import de 1.319 € a un 
treballador municipal Joaquin Curto Serrano, per a fer un pagament a Endesa 
Distribución en base a la il·luminació de la rotonda de Farina. I volen saber el 
perquè es fa així i no d’una altra manera, perquè hi ha ajuntaments que ho 
paguen directament i no a través d’un treballador. 
 
L’altre aclariment és pel decret d’alcaldia núm. 1491/2019 pel nomenament del 
Sr. Francesc Mateu com a director de la revista. 
 
En aquest decret diu per una banda que l’ajuntament de Deltebre disposa al 
vigent pressupost per a l’exercici 2019 d’una partida pressupostària  de premis i 
beques voluntariat que permet assignar funcions eventuals i esporàdiques. I 
per l’altra banda al punt 3r. Diu : Determinar que aquestes funcions de 
voluntariat es duran a terme sense cap tipus de contraprestació econòmica, tret 
dels desplaçaments i dietes motivats que se’n deriven del seu suport a l’acció 
pública de voluntariat. 
 
Que quedi clar que els diners de beques que són 5000 euros si es donen al Sr. 
Mateu no tenen cap problema, ja que val més això que no crear un lloc de 
càrrec de confiança, que ja els van dir al ple de constitució que en onze 
regidors no cal. 
 
El Sr. Alginet formula una pregunta que ha generat una certa controvèrsia o 
neguit i preguntes del perquè l’obra de la plaça de les dones no s’ha posat en 
marxa o no s’ha inaugurat. 
Continua dient que el setembre passat el grup d’ERC-MD va presentar una 
instància demanant l’expedient complet i se’ls va contestar encara que fora de 
termini, però ho entenen ja que van molt enfeinats. 
Però igualment tenen una sèrie de preguntes al respecte que els donen peu a 
presentar al ple. S’han revisat l’expedient que és immaculat, amb tots els 
informes pertinents, s’han mirat el plec de clàusules del projecte, s’ha vist 
l’adjudicació que va fer la Junta de Govern Local en data 15 de març per un 
import de 98.634,76 € més IVA. S’adjudica a una empresa del municipi de 
llarga i acreditada experiència amb el món de l’obra pública i segons el 
contracte aquesta obra havia d’acabar al juny de 2019, estem a l’octubre i 
aquesta obra continua sense estar acabada. Al mateix expedient hi ha una part 
que és la providència d’alcaldia que es dicta en data 24 de setembre. L’alcalde 
adverteix al juliol que l’obra no s’està executant, demana verbalment als tècnics 
que exposen el perquè de la suspensió de l’execució, no es pot aclarir i 
convoca una reunió on assisteixen el director de l’execució de l’obra i el director 
de l’obra, en la qual l’alcalde demana que en quinze dies se li entregui un 
informe que expliqui per quines raons estan les obres paralitzades i l’alcalde 
detecta a l’última certificació que hi ha partides que no estan previstes a l’obra. 
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El 7 d’agost es torna a fer una reunió amb els tècnics implicats i no aporten els 
informes que els demana a la providència. El divendres dia 6 de setembre torna 
a convocar una reunió amb els tècnics i també amb l’empresa contractista que 
realitza l’obra, en la qual se posa de manifest que hi ha partides fora de l’àmbit 
de l’obra que estan certificades dintre de l’últim document de certificació. 
Voldria que se’ls aclareixi aquesta situació. 
Finalment l’alcalde torna a demanar als tècnics que en un termini improrrogable 
de cinc dies es presenti un informe al respecte. Estem a l’octubre i entenen que 
aquest informe encara no s’ha presentat referent a l’estat de l’obra. 
Amb tot aquest context, els arriba informació que l’arquitecte tècnic municipal 
que era de bastant confiança de govern, decideix plegar i anar-se’n a treballar a 
una empresa privada. No sap si aquesta decisió te alguna cosa a veure amb 
aquesta obra i voldria, si és possible saber si el govern ha detectat un 
sobrecost de l’obra o alguna cosa està passant, ja que l’alcalde demana 
informes i no se li aporten. 
Per tant pregunta el perquè aquesta obra no està acabada quan s’hauria 
d’haver acabat al juny, quina relació té la marxa del tècnic municipal de la casa 
amb aquest tema i en tot cas si han detectat un sobrecost, de quina estimació 
és. 
 
Contesta el Sr. Alcalde a la primera pregunta formulada per ERC-MD en relació 
al POUM, i diu que es va comprometre amb el Sr. Alginet de quan ho tingués 
tot correcte per analitzar l’abast de les al·legacions, que seria al setembre quan 
s’asseurien a parlar-ne, s’ha acabat el mes però resulta que hi ha una cosa 
prèvia a les al·legacions que és tindre tots els informes dels organismes 
sectorials i en base a aquests informes se poden modificar certes coses, que 
de documents importants mancava Costes de l’Estat i els de Medi Ambient, que 
n’hi ha algun que ha arribat però d’altres no. 
La setmana passada va tenir una reunió a la Secretaria d’Habitat amb el 
secretari Sr. Agustí Serra i a la que es van afegir també els Directors Generals 
de Medi Ambient i Polítiques Ambientals, al que va dir que l’objectiu era que el 
POUM s’havia d’aprovar ja. 
Una vegada tinguem tots els informes ja es podrà tirar endavant el POUM, i 
obtenir la resolució ambiental, que és prèvia a la Comissió d’Urbanisme que ha 
d’emetre també informe sobre el POUM abans de fer l’aprovació provisional, 
que serà quan ens asseurem a parlar-ne tots els grups per a analitzar la 
valoració de les al·legacions. 
 
Hi ha una suspensió de llicències que arriba fins al juliol de l’any vinent, i la 
voluntat és que a principis d’any es pogués fer l’aprovació provisional i en uns 
mesos l’aprovació definitiva. 
 
Pel que fa a la pregunta del Pla Esportiu i Benestar, passarà la paraula al 
Tinent d’Alcaldia Sr. Robert Bertomeu, però creu que per la mateixa magnitud 
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del prec no creu que s’hagi de plantejar al ple, sinó que s’haurien de reunir per 
fer les aportacions entre tots i parlar-ne. 
 
El Sr. Bertomeu indica que més que projecte esportiu, el primer que s’ha de fer 
és consolidar les proves esportives, començant per una Triatló que va arrancar 
de l’antic equip de govern que eren pràcticament 400 participants i a hores 
d’ara estan en 1000 i pico. L’antic equip de govern pagava unes paelles per als 
participants i acompanyants, que eren per a unes 800 persones. I pregunta 
“que no hi ha restaurants aquí a Deltebre?”, a Deltebre hi ha un total de 41 
restaurants, que en una mitjana de 19 persones i un menú de 15 € sumarien 
1200 € que ho pagava l’ajuntament. Ell ha nat molt per tot, jugant al futbol i 
altres esports i poques paelles li pagaven. 
A nivell de projecte una de les coses que s’ha posat en marxa és el suport a 
totes les entitats esportives, perquè moltes d’aquestes les proves les realitzen 
ells mateixos i per tant se’ls dóna suport. També se donen beques a esportistes 
d’èlit, perquè estan a l’alta competició i que menys que reconèixer-los des del 
poble. 
Per altra banda està la reobertura del centre esportiu que és el motor de totes 
les entitats esportives, i li agrada veure’ls il·lusionats amb el que ha dit ERC-
MD d’aquesta xifra de mil abonats, i no el que es deia abans de les eleccions 
que se va intentar que el centre esportiu fracasés. 
Un dels projectes és l’inici del Club Esportiu de Deltebre, que abarcarà diferents 
entitats esportives, s’ha fet diverses taules, com ara Club de tennis i la natació i 
a partir d’aquí s’anirà treballant sobre la marxa. 
 
Procedeix ara a contestar el Sr. Castro com a Tinent d’Alcaldia de Territori. 
Amb el tema del carrer 1 d’Octubre, ja han entrat la nova moció els d’Esquerra 
avui, també es disposa d’un informe de Carreteres que diu que no es té 
constància de que s’hagi fet la cessió d’aquest carrer. I s’iniciaran els tràmits 
per part de l’equip de govern i amb la seva voluntat i quan sigui el moment. 
 
En relació al decret que ha esmentat, aquests 1234 €, se’n trobaran algun altre, 
simplement perquè quan se dona d’alta alguna línia elèctrica nova a Endesa en 
aquest cas, la Interventora no accepta fer un pagament d’una factura que 
encara no ens ha arribat. Moltes vegades ha estat el mateix enginyer ho ha 
pagat amb la seva targeta i després ho ha cobrat quan ens ha arribat la factura. 
Llavors es va decidir fer aquests decrets perquè no tenia perquè el treballador 
de l’ajuntament suportar aquests pagaments. 
 
Pel que fa a les obres de la plaça de les Dones, tenim l’expedient i ja el sabem 
com està i com funciona, tal i com va dir l’alcalde l’obra està parada, dins l’obra 
hi ha una part, que entén que dins a la voluntat de fer els treballs s’ha fet en 
unes condicions fora de l’àmbit, una altra part de l’obra que falta determinar 
perquè s’ha modificat una part del contracte, però tot això no te cap sentit si no 
són els tècnics els que informen. Ens trobem que l’informe del tècnic ha arribat 
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quan ja no treballa aquí, l’informe del director facultatiu i projectista també ha 
arribat, ara falta que determinen l’informe de la interventora, cap de 
contractació i secretari en base als informes dels tècnics com s’ha de procedir 
en aquest problema. 
També es refereix al que ha dit el Sr. Alginet de que no es fan totes les obres 
bé, però es va passar d’un deute de 9 milions d’euros a un de 4, i això ens ho 
va deixar vostè quan era socialista, si se’n recorda. 
El govern si detecta que hi ha alguna obra que no va bé no ho amaguen i 
intenten solucionar-ho de la manera més efectiva i legal possible, no es faran 
les coses grosses ni s’intentarà tapar res, pot estar tranquil. I voldria saber si fa 
cinc o sis anys enrera haurien tingut aquest expedient l’oposició. 
 
Pel que fa a la resta de preguntes, que una era sobre el decret 1491, el Sr. 
Alcalde contesta que se tracta del nomenament de director del Desaigüe, que a 
la part dispositiva surt que hi ha una partida habilitada de premis i beques per a 
tot el que seria temes de voluntariat i de col·laboració, i es posa a propòsit per 
a que es vegi després que serà totalment gratuït, en aquest cas se nomena a 
una persona que és periodista, que te un màster en estratègia i de temes 
corporatius públics i que per tant, tot i tenint partida no cobra un euro de 
l’ajuntament de Deltebre. Per això sempre li dona les gràcies al Sr. Francesc 
Mateu per ser un col·laborador altruista i ho fa perquè vol i perquè treballa a un 
altre lloc amb ell. 
En relació amb el tema del carrer 1 d’Octubre ja li ha contestat el Sr. Castro, 
però en aquest cas vol dir que hi ha un acord de ple del 2008 i era quan estava 
de portaveu adjunt a l’oposició, i recorda que el Sr. Aspa com a alcalde va dir 
que tenia un acord amb Carreteres que assumirien la responsabilitat, que 
s’arranjaria tot el vial del llavors carrer Girona. 
Fa uns mesos quan va baixar el secretari d’Infraestructures de la Generalitat 
perquè se li va demanar que pagués la rotonda que tenen davant la seu d’ERC-
MD, i també va haver una discussió fa uns dos anys amb aquest perquè es 
demanava el pagament i la Generalitat deia que no perquè no era d’ells. 
Fins que va venir el Director General de Carreteres i li va dir que anirien fent 
rotondes a la ctra. 3454, però aquella no es podia fer perquè no és de titularitat 
de la Generalitat. 
Va fer la consulta al Secretari de l’Ajuntament i li va dir que havia un acord de 
Ple de l’any 2008, i una vegada més s’ha sentit enganyat pel que era llavors 
l’alcalde. 
Per tant diu que d’aquí unes setmanes i gràcies al compromís del Conseller 
Rull, que avui s’ha aprovat la moció en suport als presos polítics, 
malauradament, se començaran les obres de la rotonda del Pintor Sorolla. 
El passat dissabte va estar amb el secretari d’Infraestructures i el va invitar a 
fer una visita d’obra i també que es comenci el projecte de la rotonda que 
hauria d’anar davant al Tanatori, així com també portar-lo a veure la rotonda del 
carrer 1 d’octubre i ensenyar-li com està el carrer. 
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Pel que fa a la Plaça de les Dones, que també li ha contestat el Sr. Castro, però 
vol afegir que ha entès el que li ha dit el Sr. Alginet, pel tema de les 
providències, i es troba amb una mena d’impotència a l’hora de poder tenir els 
informes, etc. Se va alerta quan al juliol va veure que estava parat i va suposar 
que mancaven arribar els toldos que hi van, però li van explicar que de les 
obres havien uns canvis d’amidaments, però no va aclarir molta cosa, fins que 
la interventora havia de passar una modificació de pressupost i li diuen que de 
la plaça de les Dones s’havien de passar 60.000 € d’extres, i va ser quan es va 
alarmar i al juliol va fer diverses reunions. Llavors el director de l’obra deia una 
cosa però no ho feia per escrit, d’informes signats no hi havia cap. 
Les últimes providències s’ha notificat per burofax al director d’obra i al director 
d’execució, i si aquests fan informes  no conjunts, no ho entén perquè en teoria 
anaven junts a les visites d’obra i no coincideixen els informes. 
S’hauran de demanar responsabilitats a qui s’hagin de demanar. 
Dins d’aquesta providència d’alcaldia també s’ha demanat que des de 
Secretaria i Intervenció es facin els informes pertinents, donat que s’havia omès 
la funció fiscalitzadora i que s’havia fet una obra amb unes modificacions que 
no havien anat a modificació de projecte. Esperem que en propers dies els 
facin. 
A veure que es pot fer, ja que és una obra bonica, que estem en procés de fer 
una escultura. Se’ls ha escapat i s’han fet coses sense cap procediment 
administratiu i li provoca mal estat, i és per això que demana informes als 
interns perquè no s’han fet les coses com toca. 
I faci el que es faci ho vol passar a l’aprovació del plenari. 
 
Demana la paraula el Sr. Rafa Flores d’ERC, i diu que ell demanava saber el 
projecte esportiu, almenys les línies bàsiques d’aquest projecte, però si li 
contesten en que les paelles o els pressupostos o si són 15 euros els menús 
del poble, no sap si li parla a ell, o del turisme, del tema de la gastronomia, etc., 
el que no pot fer és desprestigiar aquelles persones que gràcies a elles vostè, 
referint-se al Sr. Robert Bertomeu, pot presumir d’un Triatló, aquesta és la 
primera, i no van ser 400, van ser 600 esportistes. 
Que l’ajuntament dona suport a les entitats esportives està clar, i també li troba 
molt bé lo dels esportistes d’èlit. 
I voldria que li digués tres motius pels quals aquest grup voldria que fracasés el 
Centre Esportiu del Delta.  
Li pot ensenyar la publicació del 13 de març que va fer ell mateix, quan vostès 
van penjar que el 17 de març s’inaugurava el Complex Esportiu i que llegeix 
textualment “El complex torna a obrir les portes, hem d’estar contents, felicitar a 
aquells que ho han fet possible”, és a dir a vostès, “al final els beneficiaris 
sempre és la gent del poble, en tot el que puguem aportar ja hi podeu comptar”. 
No ho agafi com un atac el que estigui en aquesta cadira, en ell hi pot comptar 
sempre, sempre que li ho demani. 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

33 
 

I no pateixi si no hi ha un projecte esportiu perquè Deltebre mai ha tingut un 
projecte esportiu, pot ser ara que som tres persones vinculades a l’esport és 
l’hora de fer-lo. 
Perquè un projecte esportiu, molt fàcil, perquè tots sabem que un Complex 
Esportiu és deficitari. Si es promou l’esport, possiblement no serà tant deficitari, 
i a partir d’aquí, ja li ha dit tres vegades, ma estesa en tot el que faci falta. 
 
Demana la paraula el Sr. Joan Alginet i diu que creu que el Sr. Castro i ell 
aquesta legislatura protagonitzaran debats interessants i substanciosos sempre 
des del respecte que espera es tingui i que el contingut passional que posen 
tant ell mateix com el Sr. Castro no dificulti una relació humana fora d’aquí. 
 
Ell explica el contracte i el contingut, ja sap que el govern ho sap, però és cert 
que aquest és el ple municipal on arriben molts de temes que possiblement a la 
ciutadania del carrer que els veu, te inquietuds i interès, i pot saber el que es fa 
a través dels plens i escoltant-lo. Ho diu perquè l’equip de govern fa una 
campanya a les xarxes socials explicant moltes coses, però aquesta no l’han 
explicat i per tant el prec ha servit per a que tant el Sr. Castro com l’Alcalde 
donen detalls d’una realitat que s’està vivint al nostre poble, que creu que a 
l’alcalde li preocupa però ha d’entendre que a ells com a primera força de 
l’oposició també els preocupa, i també volen que es posi en marxa el tema de 
la plaça de les Dones. 
Continua el Sr. Alginet dient que el Sr. Castro també ha esmentat les 
“herències” i li ho diu per última vegada. Aquell govern del qual en va formar 
part que va fer moltes coses bones pel poble, també errors com tots, ja va 
pagar a les urnes i es va examinar, ja va passar el veredicte de la ciutadania i 
va perdre les eleccions i això vol dir que la ciutadania mai s’equivoca i els va 
premiar a vostès. Ara en aquest context estem per analitzar la gestió de vostès, 
perquè si s’entra en aquest cercle viciós de parlar del passat, aquí n’hi ha per a 
tots, perquè de “chapuses” i accions incorrectes i d’aprofitaments li asseguro 
que han hagut per totes les parts, també de vostès o del partit que vostès 
representen a l’escalafó final dels anys. 
També li ha dit de quan era socialista, encara ho és, és social-demòcrata. No li 
faci dir recordar que era vostè abans de Convergència o Enalirem o quin ideals 
o banderes defensava. Li assegura que la seva posició és més coherent. 
 
Lo de Lafarga no els ho han contestat, de si té relació directa la seva marxa de 
l’ajuntament per aquesta qüestió. Lo que comenta l’alcalde dels 60.000 € 
d’extra d’un pressupost de 100.000 € entén que sobrepassa el percentatge per 
haver-se fet una modificació de contracte, per tant no és una qüestió menor i el 
que s’ha de fer és donar explicacions com ha fet l’alcalde al ple i on sigui, per a 
que tot això quedi clar. 
 
Continua dient que aquest plenari, en referència a totes les altres legislatures i 
guardant respecte a tothom i als que van estar aquí, natros hem tingut més 
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oportunitats, de formació, els polítics estan més ben preparats i per tant s’ha 
d’entendre que el debat en aquest ple ha augmentat. S’ha d’aprofitar aquesta 
oportunitat. Estan a l’oposició i la seva missió és fiscalitzar la feina de l’equip de 
govern. 
 
El Sr. Alcalde contesta al tema del tècnic municipal, el qual va demanar 
excedència, que també li va sobtar d’entrada, sí que estaven amb tot el tema 
aquest de la plaça i el que li va dir era que estava molt agobiat i volia estar un 
temps més tranquil, primer era d’un any i després de dos anys d’excedència. 
També li va dir que no tenia feina que buscaria durant unes setmanes, i 
desprès se’n va enterar que al dia següent treballava a una empresa de la 
població, que en tot cas ja va bé. 
 
Li passa la paraula al Sr. Robert Bertomeu per contestar al Sr. Flores i diu que 
li agraeix molt que s’ofereixi voluntari per ajudar-los a accionar tota la part 
esportiva, i també indica que no s’ha d’emprendre com un atac el que es digui 
aquí. Afegeix que és molt bonic treballar per als micros, però també se podria 
treballar per al mòbil, o sigui si hi ha alguna pregunta trucar-li, tal i com ho fa 
per exemple el Sr. Ferré del grup socialista que li indica coses a fer i que 
manquen. El que no es pot pretendre és que al ple se faci la pregunta i no se’ls 
conteste. 
Per tant li dona les gràcies i cada vegada que s’hagi de tirar endavant un 
projecte esportiu comptaran amb el Sr. Flores. 
 
L’alcalde passa la paraula al Sr. Castro i aquest li contesta al Sr. Alginet en que 
dir-li la seua ideologia política i catalogar-la ho veu difícil perquè no ha segut 
militant de cap partit fins ara. Que l’oposició treballa per a fiscalitzar al govern, 
ho veu correcte. Que el Sr. Alginet no vol que se li retragui el passat, ho entén, 
però cadascú dirà el que toca, no ha d’haver cap problema. Ell mateix 
d’ideologia política clara encara no la te avui, és lliure pensador i cada vegada 
fa més el que li dicta el cor. Veu que no li ha paregut be el que li ha dit però 
com tothom arrastra un passat. Però que no li digui que no li retregui perquè ho 
farà cada vegada que li pareixerà. 
 
L’alcalde fa un incís al que ha dit el Sr. Bertomeu, que ha posat d’exemple al 
Sr. Ferré que li truca per dir-li coses que veu que s’han de fer. Per tant proposa 
que se truquin i estiguin en contacte. 
 
Torna a intervenir el Sr. Flores i diu que si formula una pregunta i se li contesta, 
l’ha d’acceptar li agradi o no, i si convé demana disculpes. Pel que ha dit el Sr. 
Robert de que s’ha fet una bona gestió de Triatló, diu que evidentment que sí, 
ja que és un esport en auge i cada dia puja més, és un esport relativament 
recent, se va crear a l’any 1978 i damunt estem a un lloc privilegiat per a 
realitzar-lo. 
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El Sr. Alginet fa un prec de que sí que s’haurien de passar els números de 
telèfon de tots els regidors per estar en contacte amb un correu electrònic, per 
poder solucionar coses a l’instant, com ara amb el Sr. Joan Lucas. Però que tot 
el que es pugui solucionar fora dels focus però s’ha de tenir en compte que això 
és un ple i s’ha de vindre aquí i també fer política. 
I referint-se al que ha dit el Sr. Castro, diu que ell no se’n dona pena de la 
gestió que va fer en el seu dia, com a regidor de cultura, d’educació, de 
comerç, de turisme, va fer moltíssimes coses i està molt orgullós, i que poder 
no està tant d’acord amb gestions que es van fer quan estava en aquell govern, 
hi ha actuacions que no li van agradar i accions que no les subscrivia i que no 
les compartia. 
Si vol algun dia es pot fer un ple monogràfic, d’inversions fetes de quan va ser 
l’equip de govern de Convergència, o quan va ser el tripartit, del pont, del 
passeig i de moltes coses, i seria un debat interessant, perquè pot se es 
clarificaria el que vostès han dit que l’anterior govern ho va fer tot malament. 
 
Intervé novament el Sr. Alcalde, i adreçant-se al Sr. Alginet diu que ha 
d’entendre que de governs anteriors només està ell. 
Continua dient que ell només se remet als quatre anys anteriors i els quatre 
actuals i de l’època que va estar a l’oposició. 
Per últim se dirigeix a la regidora de protocol per a que faci arribar a tots els 
regidors els telèfons de tots. 
 
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 
 

  
  
 


