Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 8/2020
DATA: 16 DE SETEMBRE DE 2020
HORA INICI: 21:31 H
HORA FINALITZACIO: 00:13 H 17/9/2020
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, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles
Bel Carbó i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Sr. Rafa Flores Andreu.
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra.
Interventora acctal.: Excusada.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
-

ORDINÀRIA NÚM. 7/2020, D’1 DE JULIOL.

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
2N.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER PART DEL SR. RAFA FLORES
ANDREU DEL GRUP MUNICIPAL ERC-MD.- Arribats a aquest punt de l’ordre
del dia, es dóna compte de l’escrit presentat en data 12 d’agost de 2020, RE
núm. 4300 que diu el següent:
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“Apreciat alcalde,
Per la present, jo Rafa Flores Andreu amb DNI 52605470-P expresso la meva
decisió de renunciar a l’acta de regidor de l’Ajuntament de Deltebre. Acta que
vaig assumir fruit de les eleccions municipals de maig de 2019 sota les sigles
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més Deltebre. Ara, per motius
estrictament professionals vinculats a la meva carrera esportiva, em veig
incapacitat per poder dedicar el temps i l’atenció que mereix aquesta
representativitat.
Vull aprofitar aquesta carta per agrair el treball, entrega i dedicació que totes
les regidores i regidors del consistori ofereixen cada dia pel nostre poble, treball
que no en tinc cap dubte que tindrà els seus fruits en un Deltebre capdavanter
en tots els àmbits. Vull aprofitar també l’oportunitat d’agrir als 1955 veïns i
veïnes de Deltebre que em van fer confiança per poder haver estat regidor a
l’Ajuntament de Deltebre i poder-los representar amb tot orgull. També agrair la
confiança dipositada pel portaveu del meu grup Joan Alginet i la resta de
companyes i companys d’ERC Deltebre.
Prego doncs, que en doni compte al proper ple ordinari i que quan abans millor
prengui possessió de l’acta el meu substitut/a.
Aprofito l’avinentesa per saludar-lo cordialment, Rafa Flores Andreu. Deltebre,
12 d’agost de 2020”.
Finalitzada la lectura, el ple resta assabentat.
#DeltebreEficient
HISENDA
3R.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2020 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 2n trimestre de 2020, restant el Ple assabentat.
4T.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE
2020 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 2n
trimestre de 2020 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.
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5È.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
D'AJUST 2N TRIMESTRE DE 2020 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 2n trimestre de
2020 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple
assabentat.
6È.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N
TRIMESTRE DE 2020.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art. 16
Ordre HAP/2105/2012 2n trimestre de 2020, restant el Ple assabentat.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL
COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2019
Enunciat el contigut 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 de setembre de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“La que subscriu, Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreEficient d’aquest Ajuntament, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al Ple de la corporació INFORMA:
FETS
1. La Comissió Especial de comptes de l’Ajuntament de Deltebre ha informat de
la necessitat de tramitar l’aprovació del Compte General de l’exercici 2019.
2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així
com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
3. L’interventor ha emès INFORME FAVORABLE.
4. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del
Compte General.
5. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el
qual no s’han presentat reclamacions.
FONAMENTS JURÍDICS
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix
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que el Compte General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL,
estableixen que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el
dels organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital
íntegrament municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL,
disposa que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les
entitats locals d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al Compte
General una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una
memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius programats
amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL,
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del
règim local i les Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de
l’entitat local, així com dels organismes autònoms i de les societat mercantils
amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans
del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1
de juny s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes
s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una
vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les comprovacions
necessàries, s’emetrà un nou informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i
objeccions presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal
de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de
la tramesa telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que
les entitats locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte
general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el
Compte general en ambdues institucions a tots els efectes.
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5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el
balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de
liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos
d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent
documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents
relacionats anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una
participació majoritària.
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat
anterior ni integrades al Compte General.
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la
comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals
de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la
comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació
complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els
funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que
s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas
s'aplica el sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici
de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes,
d'acord amb llur legislació específica.
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8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i
la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la
comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies
abans de la primera de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un
acte essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que
no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici
2019, integrats pels següents documents comptables:
- El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de
disponibilitat i dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té
actiu de 45.083.238,14.-€ i un passiu de 45.083.238,14.-€ (inclòs compte 120
Resultats exercicis anteriors 11.192.599,57.-€ i compte 129 Resultats de
l’exercici 665.085,93.-€).
Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 38.779.802,15.-€ estan
totalment finançats amb els capitals permanents de 43.140.238,54.-€ i, d’altra
banda, l’actiu corrent de 6.303.435,99.-€ finança completament el passiu
corrent d’1.942.999,60.-€.
En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les
operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu
circulant i el passiu circulant és de 4.360.436,39.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 2.424.425,63 euros, unes obligacions pendents de pagament
d’1.261.836,33 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 2.303.139,07 euros.
- Estat patrimoni net: El patrimoni net és de 39.613.902,79 euros. Els capitals
permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de
43.140.238,54 euros.
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- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi
ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de
2.491.148,85 euros i s’arriba a unes existències finals de 807.261,24 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat
de liquidació del pressupost.
i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de
discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat
de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal
de Comptes.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrea
d’hisenda per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que cregui pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 31 d’agost de 2020. Sgt. M. Elisabet 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 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, i per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ D’HABITATGE DESOCUPAT AMB
CARÀCTER PERMANENT, A L’EFECTE D’INCENTIVAR LA SEVA
INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER
Enunciat el contigut 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 de setembre de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia, 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:
Identificació de l’expedient
Exp. Hisenda:
Genèric Tributació 2020/34
Exp. General:
2020/763
Assumpte:
Aprovació inicial del Reglament per a determinar la
condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent, a l’efecte
d’incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer
1. ANTECEDENTS
1.- Atès que l’Ajuntament de Deltebre vol aprovar un Reglament que té per
objecte la regulació de les condicions per a determinar els immobles de
caràcter residencial desocupats amb caràcter permanent per inscriure’ls en el
Registre municipal d’habitatges desocupats i incentivar la seva entrada en el
mercat de lloguer que haurà de ser creada pel Ple de l’Ajuntament de Deltebre,
en virtut de l’autonomia local que la Constitució i Lleis reconeixen als ens
locals.
2.- Atès que l’aprovació d’aquest Reglament és per tal de contribuir en la
mesura del possible a fer efectiu el dret a un habitatge digne tal com estableix
l'article 47 de la de Constitució; en ús de l'autonomia local establerta pels
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articles 133.2 i 140 de la Constitució i 3 i 4 de la Carta Europea d'Autonomia
Local; de la potestat reglamentària, dels articles 4.1, 106 i concordants de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, del Decret legislatiu
2/2003, i en especial l’article 42 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge on
assenyala que la Generalitat, en coordinació amb les administracions locals
han d’impulsar polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat,
preferentment de lloguer, dels habitatge buits o permanentment desocupats. En
aquest Reglament s'estableixen les condicions per a determinar quan i en quins
supòsits els habitatges de caràcter residencial del terme municipal de Deltebre
tindran la condició de desocupats, amb caràcter permanent, amb vista a
fomentar i incentivar el mercat de lloguer, i convidar als propietaris a la cessió o
ocupació d’aquests immobles per al foment de l’habitatge de lloguer en el
municipi així com donar a conèixer les mesures de foment de que disposen i
per tant només té la pretensió de desenvolupar una llei existent no vulnerant el
principi de seguretat jurídica que suposaria regular una matèria ex novo.
3.- Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 27 de maig de 2020 va
acordar publicar anunci informatiu sobre la voluntat d'aquest ajuntament d'aprovar
el reglament per a determinar la condició d’habitatge desocupat amb caràcter
permanent, a l’efecte d’incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer, a la
web municipal, així com al portal de transparència, de conformitat amb l'art. 133
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, per un termini de 20 dies hàbils per a consulta.
Per mig de la consulta pública es va demanar l’opinió de la ciutadania sobre els
següents aspectes:
1. Creus que és necessari l’aprovació del Reglament per a determinar la
condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent, a l’efecte d’incentivar
la seva incorporació al mercat de lloguer?
2. Creus que és oportú el moment per l’aprovació del Reglament per a
determinar la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent, a
l’efecte d’incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer?

3. Quins creus que han de ser els objectius principals a garantir pel Reglament
per a determinar la condició d’habitatge desocupat amb caràcter permanent, a
l’efecte d’incentivar la seva incorporació al mercat de lloguer?
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4.- Atès que el resultat de l’anunci informatiu ha estat el següent:
PARTICIPANTS A LA CONSULTA
TOTAL VOTS
VOTS AFIRMATIUS
% VOTS AFIRMATIUS
VOTS NEGATIUS
% VOTS NEGATIUS
NO SAP/NO CONTESTA
% VOST NS/NC

28
23
82,15
3
10,71
2
7,14

Atès que el percentatge de les respostes són favorables a la necessària
aprovació del Reglament, i que es considera adient i oportú l’actual moment per
a fer-lo efectiu, s’estima positiu la seva aprovació
5.- Atès que el secretari acctal. de l’Ajuntament de Deltebre, va emetre un informe
relatiu al procediment d’aprovació i a l’adequació, del contingut del reglament que
es proposa, a la normativa reguladora de la matèria.
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
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
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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:
1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
3. Els objectius de la norma.
4. 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.
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
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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.
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment el reglament per a determinar la condició d’habitatge
desocupat amb caràcter permanent, a l’efecte d’incentivar la seva incorporació
al mercat de lloguer.
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.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà definitiu. 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 subàrea d’hisenda i a
l’Àrea #Deltebre Projecció subàrea de servei a les persones per al seu
coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 2 de setembre de 2020. 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 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.
PERSONAL
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL PER A L'EXERCICI 2020
Enunciat el contigut 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 de setembre de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, regidora delegada de personal, procedeix a la lectura en la seva
part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, regidora de personal 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 a la plantilla de personal per a l’exercici 2020 aprovada pel ple
municipal en sessió ordinària de data 20 de novembre de 2019 i publicada al
BOPT núm. 20 de desembre de 2019 concretament al personal laboral de
durada determinada hi ha prevista una plaça d’arquitecte per a l’Àrea de
#DeltebreTerritori com a vacant.
Atès que com a conseqüència de l’aprovació del POUM de Deltebre es fa
necessari disposar d’una plaça d’arquitecte com a personal funcionari ja que es
requereix disposar d’un professional que pugui informar les llicències
urbanístiques que es sol·licitin així com per poder desenvolupar i informar tot el
planejament urbanístic que es derivi del mateix planejament general aprovat.
13

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO que al ple municipal s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Que es procedeixi a la modificació de la plantilla de personal per a l’exercici
2020 per la creació d’una plaça d’arquitecte com a personal funcionari Grup A124, Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica (vacant) i que es tregui
la plaça inicialment prevista com a personal laboral de durada determinada.
2n.- Exposar al públic aquesta modificació de la plantilla de personal per a
l’exercici 2020 mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrees d’hisenda i
de personal per al seu coneixement i efectes oportuns.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 31 d’agost de 2020. Sgt. Ingrid Santiago 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 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, i per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
GESTIÓ INTERNA

10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A
L'ANY 2021
Enunciat el contigut 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 de setembre de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs
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Franch, Tinenta d’Alcaldia, 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:
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 2021 els dies 21 de maig i 16
d’agost.
2n.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al seu coneixement i
efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 31 d’agost de 2020. 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 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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#DeltebreProjecció
ACCIÓ COMERCIAL
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL
REGLAMENT PER A DETERMINAR LES CONDICIONS GENERALS PER A
L’ÚS DEL MARKETPLACE DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Enunciat el contigut 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 9 de setembre de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, regidora delegada d’acció comercial, procedeix a la lectura en la
seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, regidora d’acció comercial de
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent:
ANTECEDENTS
1.- Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar un Reglament que té per
objecte definir les condicions en les que l’Ajuntament de Deltebre posa a
disposició dels compradors eines tecnològiques emprades per oferir la compra i
instal·lació de productes i serveis mitjançant venedors-instal·ladors, en virtut de
l’autonomia local que la Constitució i Lleis reconeixen als ens locals.
2.- Atès que l’aprovació d’aquest Reglament és per tal de contribuir en la
mesura del possible a regular el funcionament i l’ús, tant per part de venedors
com de compradors, del MarketPlace de l’Ajuntament de Deltebre. En aquest
Reglament s'estableixen, pel que fa als compradors: les condicions generals
que han de complir els usuaris que es registrin com a tals, l’objecte del
reglament, la descripció del serveis a prestar, l’accés al servei, la gestió de les
reserves, la gestió del preu del servei, les formes de pagament, la gestió i la
confirmació de reserves, la modificació i la cancel·lació de les mateixes, la
limitació de la responsabilitat, la gestió de les fotografies i de les imatges, la
política de privacitat en quant a les dades personals, la propietat intel·lectual, la
responsabilitat, la retirada i la suspensió dels serveis, la duració i l’acabament,
la jurisdicció i les disposicions generals i pel que fa als venedors-instal·ladors:
les condicions generals de venda, la gestió del preu, les garanties, el dret de
desistiment, la duració i l’acabament i la jurisdicció.
FONAMENTS
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, per 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’aquests 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 ajuntament
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 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:
1.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
3. Els objectius de la norma.
4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

2n. Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simples dels
membres presents, en els termes del que disposa l’article 47 de la LRBRL.
3r. Informació pública i audiència de les persones interessades del termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la
Corporació, al BOPT, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns,
societats i a les entitats que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
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4rt. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simples 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 del
reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, al
BOPT i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOPT en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegre 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 transcorregut 15 dies des d’aquesta comunicació, si les
administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Publicar anunci informatiu sobre la voluntat d'aquest ajuntament
d'aprovar el Reglament PER A DETERMINAR LES CONDICIONS
GENERALS PER A L’ÚS DEL MARKETPLACE DE L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE a la web municipal, així com al portal de transparència, de
conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, per un termini de 20 dies
hàbils.
Per mig de la consulta pública 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.
SEGON.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea #DeltebreProjecció subàrea d’acció comercial per al seu
coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de setembre de 2020. Sgt. Ingrid Santiago
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 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, i per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
SERVEI A LES PERSONES
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT D'AJUTS
SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ CAUSADA
PEL CORONAVIRUS (COVID-19)- EURODELTA.
Enunciat el contigut 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 9 de setembre de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura
Galiano, regidora delegada de servei a les persones, 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’ha redactat la modificació de les Bases reguladores de la concessió
d’ajuts socials extraordinaris i urgents per la situació causada pel Coronavirus
(COVID-19) - EuroDelta, 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 haurà de seguir la modificació de les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
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PRIMER.
Aprovar inicialment la modificació de les BASES REGULADORES PER A
L’ATORGAMENT D'AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER
LA SITUACIÓ CAUSADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19) - EURODELTA,
que s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la modificació de 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.
TERCER.
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), 31 d’agost de 2020. Sgt. 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
d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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 majoria absoluta, amb quinze 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),
Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau
Miñarro (ERC-MD) i Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i un vot d’abstenció
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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.
#DeltebreTerritori
CIUTADANIA I SEGURETAT
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A
L'ADHESIÓ A LA XARXA DE RADIOCOMUNICAICONS I EMERGÈNCIES
DE SEGURETAT DE CATALUNYA (RESCAT).
Enunciat el contigut 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 9 de setembre de 2020, el Sr. Francisco Castro
Casanova, Tinent d’Alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de
la proposta següent:
“El que subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de #DeltebreTerritori i regidor de
ciutadania i seguretat 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 en data 13 d’abril de 2012 es va signar un conveni de col·laboració
entre les parts intervinents que establia les condicions d’adhesió de
l’Ajuntament de Deltebre a la Xarxa RESCAT creada pel Departament
d’Interior. Això no obstant, les modificacions normatives introduïdes amb
l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, fan necessari modificar l’instrument de col·laboració entre les parts
intervinents.
Atès que la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en la
disposició addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per
qualsevol Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats
vinculats o dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres
anys a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Pel que fa als convenis que
no tinguin determinat un període de vigència o aquest sigui per un temps
indefinit, el termini és de quatre anys a comptar de l’entrada en vigor de
l’esmentada Llei.
Atès que la vigència del conveni de col·laboració establert entre les parts, en
data 19 de juny de 2020 es veu afectada pel que preveu la Llei 40/2015, d’1
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d’octubre, de règim jurídic del sector públic, s’ha d’establir un nou conveni
d’adhesió entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Deltebre.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar l’esmentat conveni, que té un total de tretze clàusules i un Annex 1.
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de ciutadania i seguretat per al seu
coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre),
Casanova.”

31 d’agost de 2020. Sgt. Francisco Castro

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 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, i per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
#DeltebreActiu
IGUALTAT I GÈNERE
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT DE
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE 2020-2023
Enunciat el contigut 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 9 de setembre de 2020, la Sra. Anna Gimenez Uribe,
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regidora delegada d’Igualtat i Gènere, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La qui subscriu, com a regidora d’Igualtat i Gènere 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. Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar el Pla d’Igualtat de
l’Ajuntament de Deltebre 2020-2023 com una estratègia per assolir la igualtat
real entre dones i homes en les polítiques internes per tal d’eliminar els
estereotips, actituds i obstacles que dificulten a les dones a accedir a
professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.
2. Atès que les administracions públiques han de ser institucions exemplars i
tenen el repte d'assolir una igualtat real i efectiva en les seves polítiques de
gestió interna i en la seva cultura institucional, una oportunitat per tal d'elaborar
i implementar Plans Interns d'Igualtat, tal com estableix la legislació aprovada
pel Parlament de Catalunya.
3. Atès que aquest Pla d’Igualtat intern forma part del procés de promoció i
suport per part del Consell Comarcal del Baix Ebre vers els ajuntaments de la
comarca per tal que implementin mesures per assolir la igualtat de tracte i
d’oportunitats entre les dones i els homes, i esdevenint una organització més
justa, on el paper de les dones i els homes quedi reconegut pel seu esforç i no
per prejudicis estereotipats de gènere.
FONAMENTS DE DRET
Llei catalana 17/2015, de 21 de juliol d'Igualtat efectiva entre dones i homes
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, on s’estableixen un seguit de responsabilitats de les organitzacions de
promoure i respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l'àmbit laboral.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple municipal l’adopció dels
següents ACORDS:
1r.- Aprovar el Pla Local d’Igualtat de l’Ajuntament de Deltebre (2020-2023).
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2n.- Sotmetre’l a informació pública per un termini d’UN MES mitjançant edicte
al BOPT i a un dels diaris de major circulació comarcal als efectes de què
els/les interessats/des puguin presentar al·legacions i/o reclamacions. En el cas
que no se’n presentin, el Pla Local d’Igualtat restarà aprovat definitivament i en
el cas que se’n presentin seran resoltes pel ple municipal als efectes de la seva
aprovació definitiva.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea d’igualtat i
gènere per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 31 d’agost de 2020. Sgt. 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 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
15È.- MOCIÓ D'ED-JUNTS, ERC-MD i SD-CP PER A LA SUFICIÈNCIA
FINANCERA DELS ENS LOCALS
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Andreu Curto
Castells, portaveu del grup municipal d’ED-JUNTS procedeix a la lectura de la
moció següent:
“Qui subscriuen, els grups municipals d’ED-Junts, ERC-MD i SD-CP, en ús de
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva
la següent INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la
capacitat de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i
econòmics, les entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions
per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora,
l’administració més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de
les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en
situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a tot el
país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat
amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar
preparats per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal
aplicar mesures urgents per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia
ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca d’eines per
afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder
assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la
regla de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat
espanyol a les mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior
crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert
aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de
dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i
financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment
modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem
disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat
gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la
pròpia crisi sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les
imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i la reactivació
econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes
locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics
que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també
estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.
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La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els
ordenaments jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les
competències pròpies i els serveis impropis que es presten habitualment, i més
en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar
també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les
administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no
se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos
dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a
les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en
l’ordenament jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el
Govern de l’Estat i la FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per
“contribuir des dels municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda
Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va plasmar
normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures
financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.
Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret
Llei, malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho
fan establint unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del
municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a
despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la transferència
voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de
l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a
contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual
només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis
que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els
podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any
2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en
l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha decaigut en no superar el
tràmit parlamentari, PROPOSEM al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Deltebre a l’acord signat per
la FEMP i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels
municipis a desenvolupar una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques
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de cures i suport a la cultura”, que ha decaigut en no superar el tràmit
parlamentari. Instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a presentar i
aprovar una nova proposta que reculli les reivindicacions financeres dels ens
locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit extraordinari per a
la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una dotació mínima
a fons perdut de 5.000M€.
SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de
despesa i a modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar
més marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions
locals puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats
per a destinar-los a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les
respectives comunitats locals. A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens
locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal extraordinari anunciat
per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar, d’aquesta
forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació
extraordinari incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat
amb un mínim de 150 milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a
l’any 2021, amb l’objectiu de donar resposta, des de l’administració més
propera al ciutadà, a les mesures necessàries per reactivar les economies
locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin,
conjuntament amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de
fer front les administracions locals, per serveis impropis derivats de la
pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que s’han
regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que
s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions
locals d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern
de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació
que qualsevol nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació
d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures
compensatòries.
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SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al
Govern de l’Estat Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per ferho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures
proposades en les administracions locals del nostre país.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi oportú.
Deltebre (Delta de l’Ebre) setembre de 2020.”
Finalitzades les intervencions, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al
Sr. Aleix Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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.- MOCIÓ D'ERC-MD PER RETIRAR ELS HONORS A JOAN CARLES I
PER REPROVAR L'ACTUACIÓ DEL GOVERN ESPANYOL EN LA SEVA
FUGIDA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanessa Callau
Miñarro, regidora del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura de la
moció següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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La monarquia espanyola s’ha caracteritzat històricament, i en especial en les
darreres dècades, pels seus escàndols. Durant les darreres setmanes, en
plena crisi sanitària i social, el rei Felip VI va admetre, sense vergonya,
l’existència de possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.
Les investigacions periodístiques apunten, en aquell cas, a comptes bancaris
del Rei Joan Carles en què s’hi haurien dipositat a l’entorn de 100 milions de
dòlars provinents de comissions originades en diversos contractes de
construcció o subministrament d’armes entre determinats estats i grans
empreses espanyoles. Sembla acreditada igualment una fortuna personal
ubicada fora del país que superaria els 2.000 milions d’euros.
Ara, en ple mes d’agost i amb la complicitat del Govern de l’Estat espanyol, el
rei emèrit anuncia que fugi d’Espanya escapant del control democràtic i judicial.
Si bé aquests fets no són una sorpresa, atesos els precedents d’actuació
similar que els Borbons han repetit històricament, mereix tot el rebuig la
complicitat activa del Govern de l’estat Espanyol en aquesta operació de
sortida clandestina, anterior en realitat al propi anunci de la decisió adoptada
per la “Casa Real”. Una “fugida d’Estat” que per sí mateixa implica el
reconeixement de capteniment irregular per part de l’actual dinastia
monàrquica.
Des de les més altes institucions de l’Estat espanyol, la Monarquia i el govern
central, s’han vulnerat explícitament els principis més elementals de l’estat de
dret que teòricament haurien de protegir i fer complir.
En aquest context, el Parlament de Catalunya, el passat 7 d’agost, es va
posicionar políticament en el sentit que Catalunya es considera republicana i
que vol avançar a la independència.
Davant d’aquests fets, la ciutadania i els grups polítics representat en aquest
ple no podem restar impassibles.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Més Deltebre PROPOSEM al ple de la Corporació l’adopció dels
següents:
ACORDS:
PRIMER.- Constatar que la monarquia espanyola és successora del règim
franquista, segons la Ley de sucesión en la Jefatura del Estado de Julio del
1946.
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SEGON.- Reprovar el Govern de l’Estat espanyol per la seva col·laboració
necessària en la sortida del rei emèrit, tal i com va admetre el propi President
del govern Sr. Pedro Sánchez, en una operació destinada a protegir-lo de la
justícia suïssa.
TERCER.- Exigir al President Sánchez i la vicepresidenta Calvo totes les
explicacions necessàries per esclarir el rol del govern de l’Estat espanyol en
aquesta operació d’Estat de blindatge de la monarquia i detallar la situació
actual en la que es troba el rei emèrit.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat espanyol i el Congrés de Diputats a
implementar les reformes necessàries per poder:
Investigar la corrupció de la monarquia, incloent l’atribució de les
responsabilitats corresponents a les institucions, empreses i persones que
s’hagin vist beneficiades o hagin sigut part activa.
- Retirar els privilegis dels que gaudeix Joan Carles I, així com l’aforament al
Tribunal Suprem.
- Derogar els delictes de calumnies i injúries contra la Corona, i anul·lar les
causes i sentències per aquests delictes.
-Retornar els diners que la monarquia hagi obtingut de manera il·lícita.
CINQUÈ.- Reafirmar el dret d’autodeterminació de Catalunya perquè les
catalanes i els catalans decidim el nostre futur polític i institucional; així com
solidaritzar-nos amb qualsevol iniciativa per exercir el dret democràtic de la
ciutadania espanyola a decidir lliurement sobre el seu model d’Estat.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a les institucions de la Unió Europea, i instar
a la Comissió europea a actuar en defensa de l’estat de dret, tot exigint a l’Estat
espanyol la deguda i estricta aplicació dels tractats que regulen les obligacions
del Estats en aquest àmbit.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), agost de 2020. Sgt. Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu
del grup municipal d’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
d’abstenció a la proposta.
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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 majoria absoluta, amb quinze 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),
Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau
Miñarro (ERC-MD) i Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) 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.
17È.- MOCIÓ D'ERC-MD DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA
PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES
AP-2 I AP-7
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
regidor del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura de la moció
següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més 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 ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la
mà del ministre José Luis Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar
les empreses concessionàries que exploten la gestió de les autopistes per les
eventuals pèrdues provocades per una disminució de la mobilitat vial com a
conseqüència de la covid-19.
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis
reclamaven que el govern espanyol compensés les pèrdues que es poguessin
produir per la disminució del volum de trànsit al llarg d’aquest període de la
pandèmia.
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La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat
per decret llei que aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga
en els contractes de concessió per compensar les pèrdues ocasionades per les
mesures per frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma.
A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7
comprès entre Cambrils i La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i
Lleida. En tots dos casos, el contracte amb Abertis expira l’1 de setembre de
2021, però amb el nou decret es podria allargar.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams MediterraniSaragossa, i de l’AP-7, en els trams de Tarragona-Alacant i Tarragona-La
Jonquera, suposen una gran oportunitat per desfer l’embolic viari català i per
apostar definitivament per un model de mobilitat sostenible en el qual els
catalans i catalanes no hagin d’estar pagant mitjançant peatges infraestructures
que ja han estat sobradament amortitzades per unes concessionàries que han
rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-7 entre Molins de Rei i
Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus usuaris encara
segueixen pagant un preu molt per sobre al que hauria de ser un preu mínim,
atès que no es tracta de pagar unes infraestructures pagades ja diverses
vegades sinó de cobrir els costos de manteniment associats a aquestes.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra
PROPOSEM al ple de la Corporació l’adopció dels següents

Republicana

ACORDS
PRIMER.- Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les
concessions de l’AP-2 i l’AP7.
SEGON.- Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus
dels peatges de l’AP-7 i AP-2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de
setembre de 2021.
TERCER.- Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes
esmentades en el termini establert en les concessions vigents.
QUART.- Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al
ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als
grups parlamentaris del Congrés i Senat.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
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Deltebre (Delta de l’Ebre), juliol de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del
grup municipal d’ERC-MD.”
Finalitzades les intervencions, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al
Sr. Aleix Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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.
18È.- MOCIO D'ERC-MD DE DENÚNCIA DE L'ESPIONATGE POLÍTIC I PER
DEMANAR ACLARIR ELS FETS DEL "CATALANGATE"
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Joan Alginet Aliau,
portaveu del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura de la moció
següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través
dels seus telèfons mòbils, entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació
anomenada Pegasus. El president del Parlament, Roger Torrent, el diputat,
exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest
Maragall, l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, el director tècnic del Consell per
la República, Sergi Miquel, el membre de l’ANC, Jordi Domingo, són alguns
dels noms que fins a dia d’avui han aparegut en el marc de les investigacions.
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Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana
NSO, sols es ven a governs i cossos de seguretat amb l’objectiu de
combatre el crim i el terrorisme. Segons els dos mitjans de comunicació
que van desvetllar la notícia, The Guardian i El País, el programa va ser
instal·lat a través d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i permet entre
d’altres qüestions activar el control remot de la càmera i el micròfon,
escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de
pantalla o revisar l’historial de navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat
espanyol, i segons algunes investigacions podria ser el CNI qui hi hagués
al darrera. Un fet, que de demostrar-se, seria molt greu, molt preocupant i
impropi d’un estat democràtic. Considerem que el govern espanyol hauria
de ser el primer interessat en descobrir qui hi ha al darrere i actuar amb
conseqüència i acabar amb l’espionatge il·legal de rivals polítics.
Aquesta és una mostra més que la causa general contra
l’independentisme és ben viva, i que la persecució constant contra el
moviment democràtic independentista està dirigida des de les
clavegueres del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar-se, i una
necessària via política que ha de portar l’amnistia de tots els presos i
preses polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així com
el necessari exercici del dret a l’autodeterminació per decidir el futur
polític com a poble.
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per
Catalunya, la CUP, EH Bildu, el PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides
Podem han denunciat la gravetat d’aquests fets, i demanen al govern espanyol
que investigui el cas i la creació d’una comissió d'investigació.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-AM PROPOSEM al
ple de la Corporació l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al
diputat, exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona,
Ernest Maragall, a l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del
Consell per la República, Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi Domingo, i a
qualsevol altra víctima de l’espionatge polític.
SEGON.- Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics
i/o càrrecs institucionals.
TERCER.- Demanar al govern espanyol que obri immediatament una
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investigació per conèixer si s’ha fet la compra del programa Pegasus i quin ús
se n’ha fet d’aquest, amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir per espiar de
forma il·legal rivals polítics, i que es prenguin les mesures adequades per
acabar amb la guerra bruta.
QUART.- Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita
Robles, i del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar
explicacions sobre els fets.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés
dels Diputats, al Ministeri de Defensa, al Ministeri d’Interior i al Govern
espanyol.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), juliol de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del
grup municipal d’ERC-MD.”
Finalitzades les intervencions, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al
Sr. Aleix Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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
19È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1108/2020 A LA NÚM. 1671/2020
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. 1108/2020 a la núm. 1671/2020 que han estat a
l’abast de tots els regidors dels quals els ha estat facilitada una relació
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numerada i extractada i de conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del
ROF.
20È.- INFORMES D’ALCALDIA.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula al
regidor Sr. Joan Lucas per respondre al Sr. Ferré del grup municipal socialista
sobre el cost de la retirada dels residus especials de la deixalleria de Deltebre,
bàsicament pneumàtics, pintures, aerosols, entre altres residus, i diu que en
total van estar més de 18 tones en residus i van tindre un cost de 9.057,64€
IVA inclòs.
Tot seguit l’alcalde parla de la nova onada de la crisi sanitària des de l’últim
plenari de l’1 de juliol fins avui i diu que va haver un canvi el dia 21 de juliol per
existir una sèrie de positius de COVID al nostre municipi i per prevenció van
decidir setmanalment anar prorrogant la suspensió d’actes municipals per
reduir el contacte social, perllongant-se fins al passat dia 14 de setembre, que
marcava el reinici del curs escolar i de totes les formes possibles, des de
l’Ajuntament de Deltebre el que s’ha volgut és “amortiguar” aquesta
“quarantena” de casos positius des de l’inici de la crisi sanitària tot i que als
aplicatius telemàtics de Salut ens surten al voltant de 56, però no estan
registrats o comunicats oficialment a l’ajuntament i per tant en aquesta
“quarantena” de casos, el que es volia era reduir les possibilitats de contagis,
de cadenes de transmissió.
Continua dient que aquesta mesura s’ha allargat fins una data simbòlica i
necessària que és l’inici del curs escolar, amb la comunitat educativa que són
els sis centres educatius, els tres de primària, el de secundària, l’escola de
música i l’escola bressol, amb un total de 1652 alumnes que representen un
increment de 31 alumnes respecte al curs anterior i que compten amb les
mateixes línies per quant l’institut ha pogut mantindre la línia, tot i que des del
propi Departament se’ls hi havia tret una línia, l’ajuntament la va reclamar i per
organització interna s’ha pogut mantenir la mateixa i avui es pot dir que aquesta
setmana han començat 1652 alumnes en l’àmbit educatiu del municipi de
Deltebre.
Des de l’ajuntament ens hem posat a la disposició dels centres educatius,
sobretot no només en l’àmbit del manteniment sinó també en l’àmbit de la
neteja i desinfecció i més coses que, entenem que per competències no
tocaria, però així es va manifestar i al proper plenari municipal s’habilitarà una
partida que provindrà de la partida de festes majors per tal de poder cobrir totes
les necessitats que puguin anar sorgint fins a final d’any dintre de l’àmbit
educatiu i que no es faci càrrec el Departament d’Educació, i a banda també
poder cobrir tot el que serien les despeses del que s’ha anat fent en acció
social, educativa o urbana pel COVID19.
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També informa que es va reobrir el Centre Esportiu del Delta, que des de l’inici
de l’estat d’alarma estava tancat, tot i que al mes de juny s’hagués pogut obrir
però el propi procés de participació ciutadana va quedar molt igualat i també
per la prevenció que es va establir i aprovar a la Junta de Portaveus, es va
decidir no obrir fins al setembre quan comencés l’escola, d’aquesta manera i
des del passat dilluns, abans del 13 de març que es contava amb 1017
abonats, i fins ara han hagut 105 baixes, i des d’aquest dilluns s’han donat 36
altes que entren dins d’aquests 15 dies que no es cobra la quota als abonats
pels 15 dies que se’ls havia cobrat del mes de març i no havien pogut fer ús del
CED. S’han fet millores i a més s’ha aplicat un protocol de prevenció de les
cadenes de transmissió amb totes les mesures pertinents. Des d’aquí s’agraeix
al director del centre, per l’esforç d’aquestes setmanes de que pogués estar tot
a punt, amb un equipament molt complicat i complex i s’ha tingut tota la
prevenció possible per a que a partir del dilluns que es pogués obrir i estigués
tot en perfectes condicions.
També aquest proper diumenge tindrà lloc la primera activitat cultural a l’Espai
l’Obrador que s’inicia amb totes les prevencions i protocols, dirigit per Roberto
Olivan a la Plaça de les Dones, lloc on es va fer l’últim acte públic amb la seva
inauguració el passat 8 de març el dia internacional de la dona. Aquest acte es
farà de forma simbòlica amb prevencions i amb un aforament limitat.
Tot seguit es dona compte del PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA
AJUNTAMENT DE DELTEBRE.
L’alcalde passa la paraula a la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient, la
Sra. Elisabeth Tomàs.
La Sra. Tomàs diu que l’afectació de la pandèmia s’ha deixat notar a
l’engranatge de l’estructura de l’ajuntament de Deltebre, i ens hem anat
adaptant des del primer moment per a que poguéssim estar el màxim operatius
possibles, en benefici dels veïns i veïnes del nostre municipi.
Durant aquests mesos s’ha estat treballant des de la gestió interna amb el pla
de reactivació socioeconòmica, en aquelles accions que majoritàriament no es
veuen de manera evident però sí que són imprescindibles per a que la resta
d’actuacions puguin acabar realitzant-se.
Es pot parlar del canvi amb les prioritats del pressupost que està aprovat per
aquest any, deixant de fer determinades inversions a favor dels ajuts que s’han
destinat als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
També s’han revisat les ordenances fiscals per adaptar-les a la nova realitat.
S’ha de dir que al principi d’aquesta crisi sanitària es van engegar
determinades mesures de suspensió, com la taxa d’ocupació de la via pública,
la taxa de llicència d’obertura d’establiment, la d’ocupació del mercat municipal,
la prestació de serveis urbanístics, la d’estacionament de vehicles de tracció
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mecànica, tot això per estar al costat dels nostres veïns i veïnes i ajudar-los en
aquests moments tant complicats.
Paral·lelament, també en aquesta línia, es va modificar el calendari fiscal,
perquè durant el confinament no s’ha generat impostos i que es pogués
comptar amb un altre calendari i es poguessin arribar a sol·licitar els ajuts que
s’han establert per als tributs locals, que no només aquest any sinó que en
anys passats també estaven a disposició dels nostres veïns per poder ajudarlos a fer front al pagament d’aquests tributs.
Una altra forma d’ajudar a la recuperació socioeconòmica ha estat, estar al
costat dels nostres proveïdors i pagar-los el més aviat possible, fent que el
període mig de pagament sigui dels més reduïts històricament, actualment
estem en un període mitja de pagament de cinc dies, perquè no es vol que en
cap cas els nostres proveïdors facin de bancs de l’Ajuntament de Deltebre.
En la mateixa línia també per estar al costat de les empreses del municipi s’ha
fet la modificació del RELDE, per a que estem més al costat amb criteris de
transparència, d’igualtat i oportunitat, i que totes les empreses tinguin la
possibilitat de treballar per a l’ajuntament.
En una altra línia, s’ha de destacar la posada en funcionament del servei de
compres agregades, que mitjançant FECOTUR, fins al moment s’han adherit
23 empreses del municipi on s’han pogut adquirir diferents productes
relacionats amb el COVID19 i s’ha pogut gaudir d’un estalvi considerat per
aquesta cooperació entre empreses.
També ens hem trobat que la pandèmia en ha portat a utilitzar noves eines per
a que la ciutadania pogués efectuar la majoria de les seves gestions, des de
casa. La videoconferència s’està utilitzant avui per fer un Plenari i per això és
habitual que els regidors i tècnics puguin efectuar gestions telemàtiques amb la
ciutadania sempre que els veïns i veïnes així ho vulguin.
S’està treballant amb la posada a punt del plec que permetrà regular cita
prèvia, un servei que evitarà aglomeracions a l’EAC de l’ajuntament, que
facilitarà a la vegada l’atenció individualitzada i sobretot s’optimitzarà el temps
dels ciutadans i ciutadanes, i que quan tinguin de fer alguna gestió, puguin
comptar en tindre una hora donada i se’ls pugui atendre amb la màxima
celeritat.
En resum, aquestes han estat les accions que s’han portat a terme des de
l’Àrea #DeltebreEficient.
Tot seguit l’alcalde passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreProjecció, el Sr. Carlos Serra.
El Sr. Serra parla des del suport a les famílies als ajuts als sectors econòmics,
també passant per la dinamització del comerç local i moltes altres accions.
Primer de tot, sí que val a dir, que quan se va iniciar aquesta pandèmia, es van
posar en marxa totes aquelles operatives que permetien donar resposta a les
necessitats de la ciutadania, perquè era una prioritat en aquell moment i que
algunes d’elles ja estan esmentades, però cal recordar que ja són accions del
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propi pla de reactivació, com per exemple va ser posar a disposició un telèfon
d’assistència continuada per a la ciutadania més vulnerable, el qual encara a
dia d’avui està a la seva disposició, malgrat que la seva funció s’ha vist reduïda
setmana rere setmana.
També es va iniciar aquesta pandèmia del COVID19, una acció en quant a
ensenyament també coordinada amb serveis socials, repartint pacs socials per
a les escoles en que s’havien coordinat amb els diferents equips directius per
tal de que cap xiquet i xiqueta es quedés enrere en un moment de dificultat, en
quan se van tancar les escoles i per tant feien el seguiment escolar des dels
seus domicilis i també van facilitar aquesta connectivitat amb internet, un fet
que el Departament hauria de subministrar i allí on no hi va arribar com a
Departament doncs l’ajuntament va adquirir el compromís per a que cap xiquet
i xiqueta es quedés sense cap connectivitat i que no pogués seguir amb
normalitat el seguiment per part de les seves escoles.
De fet som conscients que ara és moment d’estar més que mai al costat de la
ciutadania, de les famílies que ho necessiten i aquest Pla el que fa, com moltes
d’aquestes accions, van contemplades des d’aquesta vessant des de
l’ajuntament de Deltebre.
Cal recordar que des de la nostra arribada al govern municipal es posa a
l’abast dels veïns i veïnes uns ajuts de tributs locals com també ajuts d’urgència
social.
També s’han reforçat aquests ajuts durant aquesta situació, encabint noves
casuístiques que han anat sorgint a partir de la pandèmia que s’està vivint.
D’aquesta manera, a banda de poder demanar aquests dels pagaments del
tributs o activitat extraescolars, també es podia sol·licitar, per una part, uns
ajuts per a poder fer front a les despeses com és el cas d’internet per reduir
aquesta bretxa digital, però també facilitant o donant aquests ajuts per
potenciar la formació superior.
Properament es donarà compte del resultat de tots aquests ajuts d’urgència
social que es poden sol·licitar durant tot el que queda de l’any.
Una altra acció a la que se van comprometre molt clarament en aquest Pla de
reactivació socioeconòmica és l’Eurodelta com la moneda de Deltebre tal com
ha explicat avui la regidora de serveis socials, Lluïsa Ventura que està a punt
de veure la llum, complementant la seva funció de suport a les famílies que
s’han vist perjudicades per una part, pel temporal Glòria com també per la crisi
sanitària ocasionada per la pandèmia.
En aquest sentit també cal mencionar i gràcies a les gestions que s’han
realitzat des del govern municipal, s’ha rebut una aportació econòmica de 8.000
€ per part de CaixaBank que ens servirà per a complementar aquesta funció de
l’Eurodelta com a moneda del nostre municipi.
En aquesta línia d’ajuts, també cal destacar que l’ajuntament ha fet un paper
molt important en l’enfortiment del suport a les entitats socials del nostre
municipi, que va a dir, que durant la pandèmia han fet una gran labor, que des
d’aquí vol agrair una vegada més la seva tasca, ja que en moments difícils han
fet la vida una mica més fàcil a tota aquella gent més necessitada. Per això
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l’ajuntament ha atorgat d’una manera directa, 6.000 € extraordinaris a Creu
Roja Deltebre, 2.000 € a Càritas Sant Miquel, 2.000 € a Càritas l’Assumpció i
per últim 3.000 € a Protecció Civil. D’aquesta manera també han seguit duent a
terme aquesta tasca social i agraeix públicament tot el que estan fent any rere
any.
També altres accions que es contemplaven en aquest Pla de reactivació, és
amb matèria d’habitatge, com és el cas de l’adquisició d’un habitatge d’urgència
social i la creació de difusió de la borsa d’habitatges buits que des de les que
estan treballant i tancant els corresponents reglaments per a poder iniciar les
diferents actuacions i poder-ho desenvolupar tal i com se van comprometre en
aquest pla.
En la línia del foment de l’ocupació, que tots els ciutadans i ciutadanes del
municipi que s’han quedat sense feina, poder-los reorientar i inserir
laboralment.
A banda dels ajuts destinats de manera més directa a les famílies, el Pla també
planteja una acció de suport als sectors econòmics, ja que durant la crisi
sanitària, els sectors econòmics, empreses i comerç local s’han vist d’una
manera molt gran, amb una situació molt desfavorable, la més tangible són els
incentius a la dinamització econòmica. S’ha fet una gran labor en quan a suport
a aquests sectors econòmics en que s’ha donat més de 80.000 € d’ajuts
directes que han beneficiat a més de 160 empreses del municipi de Deltebre.
Amb aquesta mateixa línia s’han iniciat campanyes de promoció al comerç local
i que seguiran impulsant durant els propers mesos en coordinació amb
FECOTUR per a dinamitzar i apropar el comerç local als ciutadans i ciutadanes
del nostre municipi.
Cal esmentar també el reenfocament del mercat municipal que s’ha dut a terme
durant els últims mesos, perquè un dels objectius principals era vetllar per la
salut i seguretat de la ciutadania.
Una altra de les coses que s’han reforçat, degut a la situació que s’està vivint, i
es va modificar al Ple, són els ajuts al patrocini publicitari, que encara es poden
sol·licitar a dia d’avui, i que es van adaptar per donar més cabuda en més
conceptes de promoció.
Tampoc es pot oblidar d’altres accions que s’han dut a terme i que s’estan
desenvolupant dins al Pla, un exemple podria ser, la campanya de difusió de la
marca turística de Deltebre que es va inicial el passat mes de juliol, per
promocionar el nostre territori, ja que davant la situació es volia recuperar
aquest turisme de proximitat i de qualitat, i que pogués tornar al nostre municipi
de Deltebre i dinamitzar l’economia, que és un dels sectors més importants.
O també el Marketplace, tal i com s’ha parlat aquesta nit, ja que tenim aquesta
plataforma ja finalitzada com explicava la regidora d’acció comercial, i que avui
han expressat la voluntat d’aprovar aquest reglament per a que la botiga online
de Deltebre pugui ser en les properes setmanes una realitat al nostre municipi.
S’està començant a treballar i preparant la licitació d’un Pla d’enfocament
turístic i econòmic que ha de permetre i marcar un full de ruta que generi
consens i que permeti seguir com avançar com a municipi.
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De manera resumida aquestes són les accions des de l’Area
#DeltebreProjecció que presideixo, que poden donar compliment a les
necessitats de tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
Tot seguit l’alcalde passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreTerritori, el Sr. Francisco Castro.
El Sr. Castro diu que des de l’Àrea #DeltebreTerritori, aquestes accions de
configuració del futur del municipi, tal i com comentava el Tinent d’Alcaldia de
#DeltebreProjecció, cal destacar l’aprovació del POUM i ha marcat l’acció de
l’àrea respecte a la reactivació durant aquests darrers mesos. Està parlant
probablement d’una de les accions més rellevants per al present i el futur del
municipi. La seva aprovació realitzada, ha comportat l’atenció individualitzada
de les persones que van presentar al·legacions al document provisional.
Cal recordar que es van aprovar un 80% de les al·legacions, fent així del
POUM, un document transversal que té com a objectiu la resolució de les
problemàtiques urbanístiques de la ciutadania i la projecció del municipi.
A banda del POUM també s’han planificat l’obertura de punts wifi gratuïts per a
la ciutadania, que en les properes setmanes donarà cobertura a tot l’entorn de
la Biblioteca Delta de l’Ebre com també a la Plaça de les Dones, i actualment
s’està donant cobertura a l’entorn del Pavelló Fluvial.
En qüestions de mobilitat s’ha ampliat la franja de la zona blava de més de 30
minuts i si la compra és superior a 20 €, els comerços de la zona i la posada en
marxa del pagament mitjançant l’aplicació d’una ipp.
Tanmateix, destacar una de les accions que ha passat desapercebuda dins de
l’estat d’alarma i que valoritza el nostre municipi i posa de manifest el fer un
propòsit d’aquest nou any de potenciar la façana fluvial com un dels potencials
turístics dintre del nostre municipi, les obres del parc fluvial, juntament amb
l’embarcador “David Casanova”, i ara recentment, a l’haver realitzar el parking
d’autocaravanes als terrenys de l’INCASOL, igualment cedits a l’ajuntament,
són una aposta del territori, una aposta de dinamització econòmica i
enfocament turístic.
Finalment, i en el marc de vetllar per la ciutadania s’ha incrementat fins a cinc
els agents policials per donar resposta a la temporada turística per dur a terme
les tasques de control i prevenció del COVID19.
Tot seguit l’alcalde passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreActiu, el Sr. Robert Bertomeu.
El Sr. Bertomeu comença parlant dels casals d’estiu, que es van impulsar degut
als tres mesos que los xiquets i xiquetes del nostre poble van estar tancats a
casa, i per això van creure oportú impulsar-los i obrir les portes a totes les
entitats i empreses que sempre acaben gestionant aquests casals a través de
les AMPES i també a totes les empreses que es dediquen a això, al final van
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haver 4 entitats i una empresa, i es van poder organitzar els casals d’estiu que
van començar al juny i acabar el 7 d’agost aproximadament, amb un total de
quasi 250 inscripcions i va ser un èxit total, organitzat amb molta seguretat. Per
tant es creu que ha estat una activitat molt important.
També al punt de la gestió per part del Centre Esportiu, que tal i com ha
explicat l’alcalde abans, el CED va tenir de tancar el 14 de març pel decret
d’alarma, després d’acollir-nos a les mesures sanitàries del COVID19 i en les
diferents fases que s’anaven implantant, en la “desescalada” es va tenir
l’oportunitat de tornar a obrir el CED, la segona quinzena de juny, i amb el
procés de participació que es va realitzar als usuaris del centre, va quedar molt
igualat, com també es va demanar opinió als portaveus del govern, i amb la
incertesa que havia en aquell moment es va decidir mantenir-lo tancat, al
mateix temps que es van congelar les quotes dels usuaris.
Mentrestant es van estar preparant diferents estratègies per mantenir als
usuaris del Centre Esportiu en forma i es va decidir traslladar les classes
d’activitats dirigides a l’exterior per poder practicar esport amb seguretat.
Es van contractar 51 classes i només se van poder realitzar 14 perquè se van
suspendre totes les activitats per mesures de seguretat. Al final se va decidir
reobrir el centre el dia 14 de setembre i començar a passar les quotes que fins
al 10 d’octubre durant aquests 15 dies de setembre no es pagaran i se
compensaran los 15 dies de març que es va liquidar.
Com ja ha explicat l’alcalde hi ha molt bones expectatives i molt bones
sensacions a la reobertura del centre, en 36 altes, que sorprenen perquè se
sabia que havia incertesa i que la gent encara estan “assustats”, però la veritat
és que han respost molt bé.
Pel que fa a la Biblioteca, ens trobem amb el mateix, que després d’aixecar-se
l’estat d’alarma i entrar en la “desescalada” a la fase 1, es va entrar al servei de
préstecs de documents, el personal de la biblioteca va començar a treballar a
partir del dia 6 de maig amb només una persona i pel matí i a partir de l’11 de
maig es va posar en marxa el servei de préstec amb dos persones i amb les
següents mesures, una que era la recollida de préstec prèvia a la reserva a
través dels mitjans telemàtics o telefònics i sense entrar a la biblioteca, a través
d’un espai habilitat en una de les portes que es podien enllaçar.
També s’han mantingut els retorns en “quarantena” durant uns deu dies, això
es va creure oportú per mesures de seguretat. S’ha proporcionat material per al
personal, pantalles protectores, gel, guants, mascaretes, etc.
Quan es va entrar a la fase 2, la reobertura al públic el dia 15 de juny amb una
adaptació d’espai per a 30 llocs de lectura i es disposa només de 2 PC’s per a
fer consultes i informació. Tancaments dels espais públics com són la Sala
Eliseo Vives, l’aula infantil, l’aula de formació i zona de vending. Respecte a les
mesures preventives s’ha intentat posar en funcionament tot, la distància entre
persones, la ventilació freqüent, la neteja i desinfecció, etc.
A partir d’aquesta setmana ja s’ha passat a implantar els horaris d’hivern.
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Pel que fa al Consell del sector primari, s’està treballant però no es pot
desenvolupar perquè va lligat a la participació ciutadana que fins que no
s’aprovi no es podrà posar en funcionament.
En quant al calendari d’actes d’estiu, aquest any ha segut molt complicat i
atípic, i se tenia molt clar que era difícil. Se van aprovar 184 actes
aproximadament entre ajuntament i entitats per enfocar la temporada i reactivar
l’activitat cultural, esportiva i lúdica al municipi de Deltebre, però el 14 de març
se va decretar l’estat d’alarma, amb el qual es van quedar suspesos tots els
actes. El 15 de maig de 2020, l’Ajuntament de Deltebre va enviar un correu a
totes les entitats dient que a causa de la crisi sanitària del COVID19, que el
calendari d’actes ha sofert molts de canvis i que passessin una nova proposta
d’actes. Les entitats així ho van fer, i al juny de 2020 es torna a tenir un nou
calendari d’actes i activitats, adaptant-nos a les mesures de seguretat per a tots
els participants i ciutadans de Deltebre i que participen en un total de 95 actes,
reduint i eliminant tots aquells actes de riscos, d’aquests 95 només se van
poder fer un total de 23 actes perquè el 21 de juliol es va decidir anul·lar tots
els actes per mesures de seguretat.
I això és una mica el que s’ha portat a terme des de l’Àrea #DeltebreActiu amb
el Pla de reactivació socioeconòmica.
L’alcalde dóna les gràcies a l’explicació feta pels quatre tinents d’alcaldia de
cadascuna de les àrees, tal i com se van comprometre al Ple del mes d’abril
sobre el Pla de reactivació.
21È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver
22È.- 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.
Aleix Ferré del grup de SD-CP, i aquest diu en primer lloc i aprofitant que s’ha
parlat de la reactivació socioeconòmica i de l’important que és donar suport al
comerç local, sap que una acció important com la de dinamitzar el comerç local
és oferir zona d’aparcament i hi ha una zona a La Cava com ara des de les
quatre carreteres fins a la botiga de “Chopo” que no hi ha aparcament
pràcticament i en aquella zona hi ha alguns comerços i la gent té dificultats per
aparcar i per tant no facilita que la gent vagi a fer compres, per exemple a
l’administració de loteria la gent aparca dalt la vorera i és denunciada, i dóna la
sensació que de les quatre carreteres fins a la farmàcia de baix sigui una mica
zona morta, per això pregunta si està previst i si és possible fer una zona
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d’aparcament, zona blava o el que es cregui convenient, que ajudi a dinamitzar
i poder aparcar amb facilitat i anar a comprar. És important contemplar aquest
tram, que és l’únic de Goles de l’Ebre que no té aparcament.
Continua el Sr. Ferré amb el tema de la tarja d’Eurodelta, li sembla molt bé la
idea de donar ajuts a la gent amb pocs recursos, però també vol saber si està
previst preveure que a la gent que té més recursos econòmics se’ls incentivi i
fomenti que compri al comerç local, creu que seria important, incentivar-la,
perquè si s’ha de fomentar el comerç local, fer que la gent compri al poble és
qüestió de tots, no només de la gent que utilitzi la targeta Eurodelta sinó que
també els que tenen més poder adquisitiu.
També parla de la deixalleria que s’ha fet el buidatge dels productes especials
tal i com s’ha explicat anteriorment, s’ha fet tard, però s’agraeix que al final
s’hagi fet, però també tocaria fer millores a la deixalleria, perquè està per pintar,
les càmares de seguretat, hi ha contenidors grans que estan foradats, està una
mica descuidada, la gent se queixa que l’horari no és prou visible i està mal
ubicat. En definitiva que es canviï la imatge de la deixalleria.
Una altra qüestió són les senyalitzacions horitzontals del poble, que moltes
d’elles estan desgastades i és important mirar quines són les que tenen falta de
pintar i tornar a senyalitzar perquè és important de cara al vianant de la
població.
També va comentar al Sr. Curto, el tema dels reductors de velocitat, que al
camp de futbol se n’haurien de posar perquè és una zona molt transitada de
famílies, crios quan surten del cotxe i de vegades poden sortir despistats ja que
van des de patufets que són els que menys control tenen, i per allí passen
cotxes amb excés de velocitat, hi ha algun reductor però és insignificant i es
poden produir accidents.
També s’hauria de posar un altre reductor al carrer Estació, on està la llar
d’infants que és una zona on els cotxes agafen molta velocitat i com està la llar,
per lo que també seria convenient posar-ne.
Pel que fa als contenidors en general, li han arribat queixes de que fan mal olor,
de si es netegen o no per dins o cada quan, que estan una mica saturats, a
veure com està el servei.
Per últim, fa la pregunta sobre el servei de jardineria de si hi ha algun
problema, perquè la sensació és que està bastant descuidat, sí que és veritat
que ara a final d’agost, el passeig del riu a l’alçada del Camping està mig
decent, però abans de l’agost estava abandonat amb molta vegetació, una
mica impresentable sabent que es tenia una afluència gran de turisme i que és
una zona turística important.
També les jardineres del centre de La Cava estan abandonades, mortes,
arrancades, no hi ha color, sembla que estigui abandonat el centre de La Cava
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i no existeixi, a les rotondes del camp de futbol la gespa està cremada, no és
qüestió de regar a hores que no toquen. La gespa del Parc Fluvial també està
descuidada, la rotonda de davant la Cambra Arrossera ha perdut el seu color i
és una entrada al poble i està abandonada.
Pel que fa a la vora del riu, si que el canyar no es pot tallar, però el que invaeix
terreny al passeig s’hauria de fer, quan s’arriba allí s’esquiva. Per tant, el servei
de jardineria del poble no sap si funciona bé o no, per això ho pregunta ja que
està bastant descuidat.
El Sr. Alcalde passa la paraula al regidor d’imatge de poble, el Sr. Joan Lucas,
en tot el que fa referència a les seves qüestions i polítiques ambientals.
El Sr. Lucas, en quant a la deixalleria, diu que és veritat que hi ha una mica de
manca de manteniment, però també ho ha tingut en compte l’empresa i el
treballador que hi ha allí, i s’ha anat reparant i hi ha plans de reparar més
coses, però es porta al dia, i lo de la retirada dels especials no es va fer tard, se
va fer al mes de maig i juny.
En quant a la neteja i recollida dels contenidors, la neteja es fa periòdicament,
ja des de l’estat d’alarma i des del confinament que es van netejant i
desinfectant diàriament, pràcticament, i la recollida i buidatge va en funció de la
fracció i de la temporada, per ara los de la resta se buiden fins a sis cops a la
setmana i no es una cosa que es pugui acumular i fer molta pudor, sí que
durant l’estiu es veu més incrementat però no és que estigui abandonat.
Pel que fa a la jardineria del poble, la veritat és que els últims mesos, s’ha
assumit amb la brigada municipal una gran quantitat de tasques que no
estaven previstes com per a poder destinar recursos al que seria el pla de
reactivació socioeconòmica i per tal d’ajudar als veïns i veïnes del municipi, i el
servei de jardineria és un servei que el manteniment s’ha assumit amb els
propis treballadors de la brigada, llavors se va fent el manteniment bàsic,
perquè a banda de la jardineria s’han assumit més feines, inclús l’adequació del
centre esportiu, de l’exterior del centre, també la posada a punt dels diferents
col·legis per a començar el curs escolar.
S’intenta complir amb tot, però s’arriba on se pot, i hi ha coses que si les porten
una empresa externa podria estar bastant millor.
Lo de la gespa de la rotonda del camp nou i del parc fluvial, han tingut
problemes amb el cuc i el fong i que ha agafat una malaltia la gespa i per això
està en mal estat, s’ha fet tractament per a veure si es pot recuperar.
Pel que fa als canyars de la vora del riu i la vegetació a l’alçada del càmping,
no comparteix el que diu el Sr. Ferré, perquè per a la brigada mateixa s’ha
comprat maquinària segadora i trituradora tant per a segar la gespa del passeig
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del riu, inclús el canyar que és veritat que està a la vora del carril bici, però se
talla amb el tractor de la brigada.
A Riumar s’ha portat també el manteniment bastant acceptable.
Pren la paraula el Sr. Castro per contestar al tema d’aparcaments a les Goles
de l’Ebre, i consideren que la mobilitat al centre de La Cava pot ser no és la
idònia i la òptima, quan dins a la població hi ha uns carrils de circulació predefinits amb unes voreres. Tot passa per fer un estudi de mobilitat i canviar la
mobilitat de les persones, aquí hi ha una part que es va en un sentit de carril
únic i quan s’arriba al carrer Estació s’ha de convenir amb el doble sentit que hi
ha a Goles de l’Ebre i després s’hipoteca una cosa que són els aparcaments,
com quan arribes de la zona del carrer Unió cap avall a la zona del carrer
Estació, hi ha un sentit de circulació i s’ha pogut incrementar els aparcaments a
l’esquerra per poder donar amplitud i aparcaments en aquella zona. A la zona
de Goles de l’Ebre cap avall hi ha un problema de que hi ha uns comerços i
dificultat per estacionar, això és evident, però el que creuen és que s’ha de fer
un estudi més global de mobilitat en totes les zones i al centre de La Cava és la
part més complicada per a poder definir els aparcaments, i està molt bé llençar
la proposta de que fan falta aparcaments, ho entén i ho comparteix però s’ha
d’entendre que la solució no és fàcil i a més que és complicada, passa per ferse unes inversions i unes modificacions que també crearan uns greuges.
Això s’ha de posar en coneixement de les parts actives econòmiques d’aquella
zona, perquè que hagi un doble sentit afavoreix a que la persona que vol
comprar en aquella zona pugui vindre des de Riumar o des del centre de La
Cava i poden accedir al comerç més fàcilment i fer un sentit, que és la única
manera que veuen que pot haver de fer aparcaments a aquest tram de Goles
de l’Ebre, i llavors donar amplitud per a fer aparcaments a la vora.
Per tant s’hauria de fer un estudi de mobilitat de tot el poble que hauria de
definir que s’ha de fer amb la mobilitat al centre de La Cava perquè creiem que
és una cosa que no està resolta i ha quedat una mica a l’aire aquests últims
anys, ja que intentar donar una bona mobilitat sense hipotecar certes coses i
greuges en aquests nuclis és complicat.
Per altra banda, el tema dels reductors al camp de futbol, ja se’ls va demanar
que se’n posés un, i es va posar a la zona que creien que era on més afectava
la velocitat dels vehicles, i posar un altre reductor no és cap problema, si es
creu necessari i si els pare o el sector que van més a la zona del camp de
futbol de La Cava creuen que s’ha se posar un reductor, no creu que sigui cap
problema en posar-s’hi.
S’ha de tenir en compte que els reductors creen uns greuges ja que se generen
sorolls i unes mobilitats que moltes vegades generes queixes. Dins al poble ja
s’han posat, demanant consens veïnal.
També se fa un estudi per part de la policia que és lo que determina on se creu
convenient ficar el reductor, moltes vegades on es posa, els veïns més propers
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no el volen. Se n’han ficat i a la setmana següent s’han tret. La veritat és que
això dels reductors és un tema que s’ha acabat posant-ne i llevant-ne molts i
s’ha de tenir clar que tots els veïns estiguin d’acord.
Per altra banda s’estan aplicant altres mesures per a reduir la velocitat, radars
pedagògics i radars físics a molts de carrer que no són principals, per a poder
atenuar totes aquestes velocitats. A les avaluacions que han donar els controls,
moltes vegades se corre però d’altre és més una sensació o percepció que una
realitat.
En aquesta zona, abans de posar un reductor, se pot posar un radar
pedagògic, un control amb radar físic i si les velocitats no es redueixen i amb el
consens dels veïns, posar un reductor.
Pren la paraula la Sra. Ingrid Santiago per contestar també al Sr. Ferré.
Diu que sobre el tema de poder incentivar el comerç local de les compres de la
gent amb més poder adquisitiu, des del govern municipal se comparteix
aquesta idea de dinamitzar i posar en valor el nostre comerç i poder ajudar a
reactivar la economia que s’ha vist paralitzada aquests últims mesos.
S’ha de tenir en compte, que a dia d’avui s’ha presentat una modificació de les
bases de l’Eurodelta on s’amplia, no sols als considerats més vulnerables sinó
que s’ha incrementat per a que més famílies en un poder adquisitiu més
superior també puguin adquirir aquests bons Eurodelta per a gastar al nostre
comerç local.
També dins al Pla de reactivació socioeconòmica, tenim les campanyes per a
poder dinamitzar el comerç, vindran les campanyes de Nadal, al qual faran
front i es posaran al costat dels comerços perquè és una bona temporada per a
poder sortir abans d’hora i treure tot el producte i a banda s’ha de fer molta
pedagogia i sensibilitzar a la gent de que compri al municipi.
Una altra manera d’obrir una finestra a la gent del municipi és el Marketplace
que tot consumidor pugui veure de primera ma què ofereixen els nostres
comerços, que de vegades per no anar, entrar i no comprar, sap mal.
En definitiva, s’estan aplicant una sèrie de mesures per dinamitzar l’economia
del poble.
Intervé el Sr. Alcalde i diu que comparteix totalment el que ha dit el Sr. Ferré
del centre de La Cava, és més, quan ell estava a l’oposició ja va avisar a una
reunió que es va fer al Sindicat de tots els comerços del centre i a hores d’ara
tenen els resultats, la història posa els fets al lloc de cadascú, i això, la llàstima
és que al principi ja es va veure que no tenia un bon presagi de cara a l’acció
comercial, per tant, s’hauria de fer molt de treball per poder revertir allò que
estructuralment se va canviar sense la legitimació dels comerços del centre de
La Cava en moments d’anteriors governs.
L’alcalde passa la paraula al grup d’ERC-MD.
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Intervé el Sr. Bel i pregunta sobre les obres de l’Avinguda la Pau, ja que alguns
veïns els han traslladat que han estat bona part de l’estiu parades i les
incomoditats que representa l’obra parada, per tant volen saber quin ha estat el
motiu i quina previsió tenen per acabar l’obra.
En segon lloc, al Ple del mes de febrer passat el seu grup va traslladar que si
tenien constància de l’estat del mas de Pasqual als hortets, també se’ls ha dit
per part dels veïns que s’ha fet una neteja a la zona però ha quedat brossa
acumulada, que es va arrancar la tanca per accedir i no s’ha reparat i continua
sent un niu d’herbes i per tant mala imatge.
Per últim, pregunta quines han estat les mesures proposades per la Taula de
Consens pel Delta, quines mesures d’urgència s’han pres i si es té informació
de les previsions dels òrgans competents per afrontar els problemes de
regressió i enfonsament del Delta.
Intervé el Sr. Alginet d’ERC i diu que una de les propostes que podrien fer
aquesta nit, que creu que la compartiran tots, és respecte a la mala situació
generada pel COVID19 i que la situació no ha estat tant diferent de la resta de
pobles veïns, però sí que és cert que es va tenir un brot al Centre de La Duna
que ha comportat que proporcionalment disparés el número de positius al
nostre poble i per tant la xifra ha pujat, però està en fase de que els usuaris i
usuàries de la Duna puguin tornar a la situació normal.
Tothom sabem que el centre residencial la Duna representa la voluntat d’un
poble que ha segut capaç d’acollir a aquestes persones tant especials que
transmeten coses positives a la gent que pugui compartir moments amb ells,
que estan perfectament integrats al nostre poble i que han passat un moment
molt complicat tant ells com les seves famílies, com també les persones que els
cuiden.
La seva proposta com a grup i suport és desitjar-los una ràpida recuperació, i
també que l’ajuntament tingués un detall, quan la situació hagi passat i s’hagin
recuperat amb tota seguretat, ni que sigui un berenar, un acte simbòlic de visita
i de que estem al seu costat.
Finalment una qüestió que és la situació que viu Deltebre des de fa unes
setmanes, en relació a l’incivisme i a la percepció ciutadana de la inseguretat, li
consta que s’estan prenent mesures i accions, però possiblement són
insuficients, per evitar situacions desagradables. Deltebre és un municipi de
gent que s’esforça en treballar, en fer les coses bé, que la ciutadania del nostre
poble, salvant alguna excepció té cura de l’entorn dels espais públics, parcs,
jardins i tot el que ens envolta i el que no és de rebut és que vinguin persones
majoritàriament d’altres poblacions veïnes que se mouen en masses i que allí
on van creen problemes de convivència, de brutícia, sorolls, aldarulls,
ocupacions de cases, i creu que això no es pot permetre i per tant, s’ha de
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posar totes les mesures i més. Fer demagògia de la seguretat ciutadana seria
molt fàcil, no és oportú ni resoldrà els problemes que tenim.
La policia local de Deltebre té tot el suport del seu grup, però avui per exemple
una persona amb estat d’embriaguesa estava tirada al terra al carrer Estació a
plena hora punta, i el que no es pot permetre és que aquestes persones
s’acabin apoderant dels espais públics que són i paguen tots els veïns, i que
les famílies del nostre poble no puguin estar per quatre “gamberros” que tenen
falta de respecte al nostre poble.
Per tant, aquesta situació no es pot permetre en aquest poble.
Contesta la Sra. Lluïsa Ventura fent referència al que ha dit el Sr. Alginet sobre
La Duna, que és un centre que està integrat per persones residents molt
especials per al nostre municipi, que se’ls acull molt bé i com a govern
municipal, els visiten moltes vegades i es preocupen moltíssim per la situació
que ha passat.
Tot el que ha passat durant aquest brot, tant l’alcalde com ella mateixa ha estat
en contacte directe amb la direcció. L’alcalde ha estat a disposició de la
direcció per a les primeres hores, coordinant moltíssimes coses.
Sí que es farà una visita, però no només pel que han sofert i estan patint, sinó
perquè és la seva norma habitual fer visites, i no només a Nadal sinó que les
fan contínuament, i quan ho permeti la situació se farà una visita, igual que
s’anirà a altres llocs, però ara estan vivint unes circumstàncies molt
complicades i són, tant els educadors com la direcció, com les famílies i
mateixos residents.
En el seu moment quan torni al seu lloc i tot passi, doncs es farà una visita
institucional i parlaran en los usuaris com fan habitualment.
Des d’aquí encoratja a la direcció a seguir fent la tasca que fan i a afrontar la
situació que és molt complicada i als residents que milloren lo més aviat
possible.
L’alcalde passa la paraula al Sr. Castro per contestar a les preguntes de
ciutadania i seguretat i gestió territorial.
El Sr. Castro indica que referent a l’Avinguda la Pau, reconeix que les obres
han durat més del que tocava. Tot bé lligat una mica a la disponibilitat que s’ha
tingut de la brigada municipal, ja que part de l’obra civil la va assumir
l’adjuntament amb recursos propis, a part va haver una problemàtica al mes
d’agost per disposar del material, i a més la disponibilitat dels operaris ha segut
complicada i s’està intentant deixar-ho de la millor manera possible. A banda hi
ha una part de l’obra que és el soterrament de la línia, que era “l’entubament
del desaigüe”, i bé és una obra que s’ha fet per a que tingués més amplada al
carrer i poder circular millor. S’ha retardat i per tant i per tant assumeix la part
de culpa pel retard, no obstant queden quatre remats, compactar-ho i retirar la
senyalització.
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No hi ha cap problema tècnic greu, l’únic ha estat, la disponibilitat dels
treballadors. Hi ha una plantilla d’operació limitada, s’han assumit unes tasques
que normalment no es fan, a més del tema del COVID que ho ha retardat tot
més.
Pel que fa al mas de Pasqual, havien unes queixes reiterades, es va fer el que
es creia que era més gros per deixar-ho bastant decent. Es va haver de trencar
la tanca perquè aquesta zona és propietat d’un banc i era l’única manera
d’entrar. Està pendent de retirar el material que s’ha acopiat allí a la mateixa
finca, i deixar-ho en condicions.
Referent a la queixa sobre l’incivisme, ocupacions, hi ha una part que es pot
veure i entendre que és així però si es posa en números al que és la
problemàtica et deixa veure les coses d’una altra manera.
Informa de que durant el 2019 i 2020 han hagut 19 tapiats de vivendes
ocupades, dels quals hi ha que s’han desallotjar els ocupats o els que ho
intentaven ocupar, fins a dos vegades i al final no s’ha pogut tapiar perquè el
propietari de la vivenda no ha volgut. I s’han tapiat fins a cinc vegades les
vivendes que s’intentaven ocupar. S’han fet 29 inspeccions en zones
presumptament ocupades, conjuntament amb Mossos, que s’han obert
diligències per usurpació, per fuita d’aigua i de llum.
Pel que fa a l’incivisme s’han fet 127 identificacions de persones, de les quals
han acabat reduint-se en 19 denuncies per deslluïment del mobiliari urbà, no
portar mascareta, utilitzar instal·lacions municipals inadequadament, tirar
escombraries al terra, o sigui s’està fent una tasca important. S’han fet fins a 53
patrullatges de paisà, 38 serveis, per tant creu que els mecanismes per a poder
donar resposta a aquest problema s’estan emprant.
Comparteix amb el Sr. Alginet que s’han de seguir incrementant i buscant
solucions a la problemàtica, però el que vol que li quedi clar a la ciutadania i a
les persones que els escolten és que l’ajuntament de Deltebre en aquests
moment està posant els recursos que pot i més per a donar solució a aquests
problemes.
També vol felicitar a la policia local del nostre municipi perquè són uns grans
professionals, perquè fan una tasca encomiable, han arriscat la seva vida
moltes vegades i això no es diu, i creu que és de justícia dir que estan fent
moltes coses que si no tinguessin vocació, seria dur i difícil que la gent surti a
treballar en les condicions que hi ha avui dia i en certs moments. Està orgullós
de la policia de la que és regidor i pensa que estan fent una gran tasca.
L’alcalde, també com a regidor de planificació territorial contesta al tema de la
Taula de Consens i comenta que el divendres passat van tenir reunió de la
taula, i el problema és que la comissió mixta que reclamen des de la taula de
consens no s’està produint al nivell de representació institucional que tocaria,
en l’última, la representació de la Generalitat va ser a nivell de dos Directors
Generals, la representació de l’Estat a través del Cap de Costes i un tècnic de
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la CHE. Des de la taula de consens el que es reclama, tant els set alcaldes
com els dos presidents de les Comunitats de Regants és que la línia de
representació institucional davant la iniciació històrica al nostre Delta sigui
digna de l’alçada de les circumstàncies i per tant, tant l’Estat com la Generalitat
se creguin d’una vegada per totes el tema del Delta, i no per això no vol dir que
no s’ho creguin de forma aïllada, el que passa és que costa asseure’ls a la
taula conjuntament, que és el que s’està intentant des del Territori. Que l’Estat
s’ha compromès que en les properes setmanes a reunir-nos per a fer un balanç
dels treballs que estan fent en relació a l’Estratègia Delta, que al mes de febrer,
la Ministra els va dir personalment que aquesta Estratègia Delta, que
publicarien abans de final d’any sortiria també amb l’empremta del Pla Delta
que s’havia presentat des de la Taula del Consens del Delta. S’està en temps
prudencial de que l’Estat pugui complir amb la seva expectativa i se pugui
ratificar que l’empremta està definida en les actuacions a tenir en compte, per
part de la Generalitat. Hi ha damunt la taula els sis milions d’euros que estan
disposats als pressupostos de la Generalitat, però que el que es reclama és la
coordinació amb l’estat que no acaben de tenir les dos administracions per a
preveure com se gasten aquests diners.
Com a Taula de Consens no es pot permetre que havent diners de
pressupostos públics que van destinats a una petita injecció de lo necessari
estructural que ha d’haver en accions al nostre Delta, s’acaben difuminant per
la manca de coordinació de les administracions.
Fa 15 dies se van reunir tots els membres de la taula de consens amb el
Conseller de Territori, i en propers dies tenen previst reunir-se en algun
representant polític del Ministeri de Transició, i tant a uns com a altres
demanen que el Delta no entén de colors polítics, ni conflictes entre Estat i la
Generalitat i que el Delta només entén que necessita dignitat i per tant s’ha
d’actuar de forma urgent i que bonament allò que arribi tant per una banda com
per l’altra és necessari i la coordinació és imprescindible i ha de ser efectiva.
Per tant, els mantindrà informats de totes les accions, però de moment tot són
previsions i expectatives i espera que vagi tot endavant.
Demana la paraula el Sr. Alginet, per fer un incís a la resposta que li ha donat
el Sr. Castro, i diu que una cosa són les dades que són importants, que les
accions de la policia local estiguin legitimades, una altra és la percepció
ciutadana.
Fa la pregunta de quants habitatges estan a dia d’avui ocupats per persones
que es dediquen a ocupar propietats dels demés.
El Sr. Castro contesta que a dia d’avui hi ha sis vivendes ocupades, a part
també vol fer referència a una persona que ha dit el Sr. Alginet, que està
indigent i vol fer arribar que se va reunir amb la regidora d’atenció a les
persones i los serveis socials del Consell Comarcal. Aquesta persona és
usuària dels serveis socials, i ja que la regidora Laura Fabra a la vegada és
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consellera de serveis socials, el que li demana és que l’ajuntament ha estat
enviant totes les diligències al Jutjat en còpia al seu tècnic per a que s’agilitzen
els tràmits d’inhabilitar a aquesta persona, portar-la a algun lloc, perquè fins a
dia d’avui no els han donat cap solució per a poder ingressar-la, perquè
realment està amb una malaltia, té una dependència, dóna mala imatge per no
és delinqüent , s’ha d’intentar entre tots donar-li ajuda i que se li pugui donar
una vida digna. Ell té totes les ganes de solucionar aquest problema però
també espera que des del Consell Comarcal els donin una mà per solucionar el
tema.
Intervé ara la Sra. Lluïsa Ventura i diu que, també ha d’estar al cas la
consellera comarcal, perquè en la reunió que es va tenir amb el coordinador de
serveis socials del Consell Comarcal, se li va traslladar, que les competències
les té el Consell dins l’ajuntament, i que el Consell Comarcal no disposava de
cap recurs al territori per a fer front a aquestes situacions. No obstant des de
l’ajuntament s’estan fent totes les actuacions per a presentar informes a
Fiscalia per a que un Jutge inhabiliti aquesta persona, i es pugui posar a algun
centre.
Dins del pla de reactivació socioeconòmica s’està intentant tancar un conveni
per a tenir un pis per aquestes mesures d’emergència puntuals, però és
competència més del Consell Comarcal tindre-les. El que passa és que
aquestes situacions tant complicades les eines de les institucions superiors no
hi són.
Intervé la Sra. Laura Fabra, per al·lusions, i aquesta diu com a consellera, que
aquest any passat, se va tenir un cas paregut i juntament amb la regidora Anna
i el regidor Castro es va solucionar.
Però ara amb la situació del COVID no es pot fer igualment. Abans s’entrava a
algú en acollida a un habitatge, estava dos o tres dies, també a l’hospital, però
ara no es poden entrar les persones als allotjaments que tenen d’urgència,
quan hi ha gent en aquesta situació, ja que primer se li ha de fer la prova de
COVID i és un procés més lent.
El problema és que si l’ajuntament fa el que pot i des del Consell també es fa el
que es pot i s’està damunt d’aquest cas i d’altres que hi ha a la comarca. Ara es
té la sort perquè està la consellera aquí i es pot parlar i suposa que quan
estava Carlos Serra de conseller fa un any enrera, les coses no han canviat, els
procediments són els mateixos i les incidències ara són una mica agreujades
amb la incertesa que ha ocasionat el COVID.
L’alcalde intervé dient que mentrestant l’escoltava, estava buscant els correus
de la policia local de Deltebre i que ha anat enviant al Consell Comarcal a l’àrea
de serveis socials per tal d’obrir diligències. El Consell va contestar per les
diligències d’un senyor, però d’aquest que el Sr. Alginet comentava, no hi ha
resposta, tot i que ell mateix com a alcalde també va enviar correu.
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Li pregunta a la Sra. Fabra si li pot confirmar que els serveis socials comarcals
han presentat a fiscalia les diligències que s’han demanat des de l’ajuntament
de Deltebre?
La Sra. Fabra contesta que suposa que està tot en tràmit si es tracta del mateix
senyor.
L’alcalde diu que és el senyor que la gent d’Esquerra ha publicat aquesta tarda
i que se’ls ha passat, i per tant suposa que és el mateix senyor del que fa
temps que s’està reclamant tant per part de la policia local, com dels regidors i
ell mateix. L`únic que no té confirmat és si dels del Consell Comarcal s’ha
presentat a Fiscalia.
La Sra. Fabra contesta que demà farà les gestions amb el tècnic del Consell i
se’ls enviarà un correu explicant com està tot.
Demana la paraula el Sr. Aleix Ferré i diu que el govern s’ha deixat dos
preguntes que ha fet abans, per contestar-li.
L’alcalde contesta que com li ha passat el torn, se li contestarà al proper ple.
El Sr. Ferré insisteix i diu que de vegades el govern també fa coses que no les
han de fer, com donar la paraula després de votar.
L’alcalde diu que s’intenta fer les coses el millor que es pot, i el Reglament
Orgànic diu que precs i preguntes se poden contestar al següent plenari. El
govern contesta immediatament i ara el que diu és que aquestes dos preguntes
que no se n’ha recordat el Sr. Ferré de validar que li hagués contestat el
regidor, se li contestarà al proper plenari, com avui ha fet el regidor Joan Lucas.
El Sr. Ferré pregunta si se pot donar la paraula després de votar, quan se
passa al següent punt.
L’alcalde contesta que si el President del Plenari creu que se pot donar, se li
dona, i al Sr. Ferré se li ha donat i pot ser en algun altre cas també. El que no
pot fer és increpar a un regidor a contestar-li quan el Sr. Ferré vulgui. El regidor
està en disposició de contestar-li al proper plenari, l’únic que ha de fer és
atendre al ROM.
El Sr. Ferré diu que només demana trenta segons de resposta, ja que aquesta
nit s’han perdut tres hores, escoltant mocions del Rei, d’Espanya i de tonteries
que no s’han d’arreglar per part nostra.
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El Sr. Alcalde li repeteix al Sr. Ferré que li ha passat el torn i se li pot contestar
al proper ple i si el regidor Castro no li ha contestat és perquè no deu tenir les
respostes.
Torna a intervenir el Sr. Ferré dient que si l’alcalde no té la generositat de
donar-li trenta segons i fer-lo esperar al proper ple, pues no passa res, se tanca
el tema, el ple i diu bona nit que demà s’ha de treballar.
Afegeix que li ha preguntat per whatssap al Sr. Castro si li podia contestar i
aquest li ha dit que demanés la paraula.
L’alcalde passa la paraula al Sr. Castro.
Aquest diu que al proper ple li contestarà les preguntes pendents ja que no
disposa de les dades que li demana sobre la senyalització.
El Sr. Ferré diu que això ha estat molt “feo”, perquè li ho hagués pogut dir per
whatssap i s’haguessin evitat discussions.
El Sr. Castro diu que estan en Ple i les preguntes se fan al plenari per a que
tothom les escolti.
El Sr. Ferré contesta que no obstant les queixes se fan per whatssap.
El Sr. Castro li diu al Sr. Ferré que al començament del ple aquest li ha enviat
un whatssap de que feien foc a la vora de casa seva i que truqués a la policia, i
ara li diu que si li vull contestar. Si vol que li contesti ha de ser al ple per a que
ho escolti tothom.
L’alcalde indica que se li contestarà al proper ple i s’hagués pogut fer fàcil,
referint-se a que el Sr. Ferré hagués pogut parlar amb cordialitat i no xafés les
seves intervencions i es pogués anar parlant com dos persones com ara ho fan
i que l’escolta i no li xafa com ho ha fet abans i amb falta de respecte com ho
ha fet.
L’alcalde pregunta al Sr. Castro que si té les dades per contestar ara o ho ha
de fer al proper ple.
El Sr. Castro torna a dir que no pot contestar perquè aquesta informació ara no
la té, o sigui que quan tingui la informació li contestarà a les preguntes que
tenia el Sr. Ferré, la informació que no té no la pot donar. La resposta ha cregut
convenient que ho havia de fer al ple i no per whatssap.
Si li han sabut mal les formes, li demana perdó al Sr. Ferré, però li ha de
contestar al ple, que per això està el secretari aquí, donant fe del que es fa.
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El Sr. Ferré diu que li apareix molt be, si la contesta és que no té la informació
el Sr. Castro, pues gràcies per la contestació, però que no li digui lo dels
whatssaps perquè quan es tenen queixes del poble que alguna cosa no
funciona, volen que ho enviï per whatssap i que al ple no se digui perquè sinó
s’enfaden.
Intervé el Sr. Alginet i diu que els regidors d’Esquerra amb molt bon criteri
deixaran el ple i que el Sr. Ferré i el Sr. Castro segueixin amb aquesta
dialèctica.
L’alcalde també dóna el ple per acabat, perquè ja se surt de to fa estona.
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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