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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 7/2020 
DATA:  1 DE JULIOL DE 2020 
HORA INICI: 21:30 H. 
HORA FINALITZACIO: 23:51 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna 
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, 
Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas 
Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet 
Aliau, Sr. Rafa Flores Andreu, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles 
Bel Carbó i Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Sra. Laura Fabra Verge 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 
PART RESOLUTIVA 

1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 

- ORDINÀRIA NÚM. 6/2020, DE 27 DE MAIG. 

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a 
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
  
#DeltebreEficient 
 
HISENDA 
 
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE 
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES 
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SOL·LICITADA PER LA CONFRARIA PESCADORS SANT JOAN 
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 
#DeltebreEficient de data 25 de juny 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: 

 
Antecedents: 

 

Atès que en data 28 de maig, amb el número d’entrada 2019/3199, la Confraria 

Pescadors Sant Joan Deltebre sol·licita llicència d’Obres Majors d’un 

magatzem de 251 m2 al Polígon Industrial. 

 
Atès que en data 30 d’octubre de 2019 es van tramitar les liquidacions amb 

clau de cobrament 43-181-510-2019-08-0000020 corresponent a l’Impost 

Construcció, Instal·lació i Obra, amb un import de 3.606,40 euros i el rebut 43-

181-540-2019-08-0000020 per un import de 217,00 euros.  

 

Atès que en data 16 de juny de 2020 i amb entrada 2020/2768, la mateixa 

entitat sol·licita la bonificació en el pagament de l’Impost i Taxes relacionades 

amb una llicència d’obres. 

 
Atès que segons article 1. 1) - Naturalesa, objecte social i domicili, dels Estatuts 

de la Confraria de Pescadors de Deltebre diu: “La Confraria de Pescadors de 

Deltebre és una corporació de dret públic, sense ànim de lucre, amb 

personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment les seves 

finalitats, que es constitueix per temps indefinit i que exerceix la representació 

del sector pesquer i de l’activitat extractiva pesquera en l’àmbit territorial 

de Deltebre.” 

 

Atès que en el mateix article en el seu punt 2) estableix: “ El seu objecte social 

rau en la realització de les activitats següents: 
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a) La representació exclusiva dels interessos econòmics i 

professionals del sector extractiu pesquer en l’àmbit de la seva jurisdicció 

territorial. 

b) La gestió de la comercialització en llotja del peix en primera venda. 

c) La fabricació i subministrament de gel per als pescadors. 

d) El subministrament als associats d’estris de pesca i roba d’aigua, 

envasos i demés objectes necessaris per a la pesca. 

e) La cessió a tercers de béns patrimonials (arrendaments) 

f) El servei i la gestió de llicències de pesca i títols professionals. 

g) L’organització de cursos i conferències. 

h) Les prestacions d’assistència complementaria als seus membres. 

i) A més, actuarà com a òrgan de consulta i col·laboració amb les 

administracions públiques, amb l’objectiu de promoure i impulsar els 

interessos pesquers. 

 
Fonaments de Dret: 

 
PRIMER.- Atès que d’acord amb allò que disposa l’article 6.1. Bonificacions i 
exempcions, de la mateixa ordenança que diu: “Prèvia sol·licitud dels subjectes 
passius, i sempre que hi concorrin circumstàncies al·legades pels mateixos, 
gaudiran de les següents bonificacions: 
 
a) Bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions i 

obres que revesteixin un especial interès o utilitat municipal, per concórrer-

hi circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de 

l’ocupació. L’import d’aquesta bonificació serà fixat, en cada cas, pel Ple 

municipal”. 

Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aplicar una bonificació del 95% a la liquidació de l’impost sobre 

Construccions, Instal·lacions i Obres d’acord amb l’acreditació presentada amb 

els Estatuts de la Confraria de Pescadors de Deltebre en la qual es manifesta 

que revesteixen un especial interès per concórrer circumstàncies socials degut 

a l’objecte de representació exclusiva dels interessos econòmics i 

professionals del sector extractiu pesquer en l’àmbit de la seva jurisdicció 

territorial i a més, actuarà com a òrgan de consulta i col·laboració amb les 

administracions públiques, amb l’objectiu de promoure i impulsar els 

interessos pesquers municipals. 
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SEGON.- Ordenar la pràctica d’una nova liquidació pel mateix concepte i amb 

el tant per cent de bonificació acordat pel Ple de la Corporació. 

 

TERCER.- Notificar el present acord a la Confraria de Pescadors Sant Joan de 

Deltebre amb el règim de recursos adients. 

 

QUART.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
per al seu coneixement. 

 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 

 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de juny 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 en 
contra de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà en contra de la proposta. 

 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 
cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Rafa Flores Andreu (ERC-
MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
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. 
 
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DELS 
EXPEDIENTS DE CANVI DE FINANÇAMENT INVERSIONS PRÉSTEC 
PRESSUPOST 2020, EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 
5/2020 TRASPÀS ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA I 
NÚM. 6/2020 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS MITJANÇANT CRÈDIT 
EXTRAORDINARI PER GENERACIÓ D'INGRÈS FINALISTE I BAIXA DE 
CRÈDITS. 
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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 25 de juny 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 
#DeltebreEficicient 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: 
 
1.- Vist l’estat d’execució del pressupost a data juny de 2020 es desprèn que hi 
ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a les quals no 
s’esgotarà la seva consignació. 
 
2.- Atès que en l’expedient 5/2020 de modificació de crèdits mitjançant 
transferències de crèdit entre partides sense vinculació jurídica, que s’adjunta 
desglossat per partides, es pot observar que són transferències de crèdit que 
no incrementen el pressupost. 
 
3.- Atès que en l’expedient 6/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit 
extraordinari per generació d’ingrès finaliste i baixa de crèdits, que s’adjunta per 
aplicacions pressupostàries, s’incrementa el pressupost en la part de generació 
ingrés subvenció amb caràcter finaliste. 
 
4.- Atès que les transferències proposades afecten a inversions. 
 
5.- Vist que en l’aprovació del pressupost 2020 amb l’annex del quadre 
d’inversions es preveia la formalització d’un préstec per import d’1.373.152,64 
euros com a part de finançament de les inversions incloses al pressupost de 
2020 amb el següent detall: 
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6.- Vist que la part de finançament d’una sèrie d’inversions previstes amb el 
préstec no es portaran a terme i atès el canvi de finançament previst, sempre 
donant compliment als paràmetres previstos al pressupost 2020 d’inexecució 
per compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i regla de la despesa, 
es proposen els següents canvis de finançament: 
 

 
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 179 i 180 del RDL 
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
1r.- Que s’aprovi l’expedient de  modificació de crèdits núm. 5/2020 i 6/2020 
que s’adjunta amb el següent desglossament: 
 

 

econ. Prog. Sub-proj. Descripció Subvenció AEP/CANON ALTRES CE prestec AM TOTAL

60000 15310 01 Compra terrenys 106.000,00 60900 64.000,00 € 30.000,00 200.000,00 €

60900 15100 01 Planejament i projectes 40.000,00 € 40.000,00 80.000,00 €

60900 15311 01 Espai lliure Mobles Delta 0,00 €

60900 15320 01 Riumar III Fase plurianual 2017-2019 0,00 €

60900 15321 01 Mobilitat urbana i imatge de poble 50.000,00 72001 60.000,00 € 90.000,00 200.000,00 €

60900 15322 01 Soterrament préstamo 21.819,00 72000 9.351,00 € 31.170,00 €

60900 16100 01 Serveis bàsics i subministres 0,00 €

60900 16400 01 Ampliació cementiri 30.000,00 32906 30.000,00 60.000,00 €

60900 16500 01 Enllumenat  Enfocament turístic 391.530,40 75081 391.530,40 € 783.060,80 €

60900 17100 01 Parc Fluvial 85.000,00 85.000,00 €

0,00 €

60900 17101 01 Entorn Centre J.M. 119.286,00 76100 PAM 2019 235.714,00 € 0,00 355.000,00 €

60900 33300 01 Sala exposicions 25.000,00 25.000,00 €

60900 41900 01 Embarcador fluvial 0,00 €

60900 43200 01 Equipaments d’enfocament turístic 40.000,00 75085 30.000,00 70.000,00 €

60900 43201 01 Centre social Riumar 1.499,76 75082 5.700,24 € 7.200,00 €

61900 15320 01 Arranjament  carrers

200.000,00 75082 PUOSC 350.000,00 55000 450.000,00 1.000.000,00 €

61900 15321 01 Arranjament Aiguats  100.000,00 72001 100.000,00 € 200.000,00 €

61900 16503 01 Enllumenat públic 143.143,00 76101 PAM 2020 86.857,00 € 20.000,00 250.000,00 €

61900 23100 01 Centre Social Barracot 310.000,00 € 310.000,00 €

61900 32100 01 Millora edificis ensenyament 10.000,00 € 15.000,00 25.000,00 €

61900 45400 01 Arranjament camins rurals 20.000,00 76500 10.000,00 110.000,00 €

30.000,00 75084

50.000,00 72001

62300 92000 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 15.000,00 15.000,00 €

62300 92001 01 Logística, teixit associatiu 15.000,00 15.000,00 €

62400 15300 01 Adquisició vehicles 10.000,00 € 10.000,00 €

62500 92000 01 Mobiliari 7.000,00 7.000,00 €

62501 13200 01 Mobiliari i altres policia local 2.000,00 2.000,00 €

62600 92000 01 Equips processos d’informació 9.000,00 9.000,00 €

62900 13200 01 Adquisició armes policia local 2.000,00 2.000,00 €

62900 92000 01 Equipaments edificis municipals 20.000,00 20.000,00 €

63200 23100 01 Adequació edificis socials 0,00 €

63200 34200 01 Adequació Centre Esportiu 50.000,00 75080 40.000,00 € 260.000,00 350.000,00 €

63200 43120 01 Adequació mercats municipals 10.000,00 € 5.000,00 15.000,00 €

63200 92000 01 Adequació edificis municipals 20.000,00 76109 60.000,00 80.000,00 €

1.237.278,16 350.000,00 136.000,00 450.000,00 1.373.152,64 € 770.000,00 4.316.430,80

Expedient canvi de finançament préstec previsió 2020

Aplicació 

pressupostària Descripció

Previsió inicial 

préstec 

Pressupost 2020

Préstec a 

formalitzar

Canvi finançament 

préstec a formalitzar Ple 

01/07/2020 Total

60900.15100 Planejament i projectes 40.000,00 € 7.000,00 € 80.000,00 €

60900.15321 Mobilitat urbana i imatge de poble 60.000,00 € 126.700,00 € 66.700,00 € 266.700,00 €

61900.45400 Arranjament camins rurals 0,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 195.000,00 €

61900.16503 Enllumenat públic 86.857,00 € 21.000,00 € 250.000,00 €

63200.34200 Adequació Centre Esportiu 40.000,00 € 35.000,00 € 350.000,00 €

60900.16500 Enllumenat enfocament turístic 391.530,40 € 0,00 € 151.700,00 €-                           631.360,80 €

TOTALS 274.700,00 € 1.773.060,80 €
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Transferències de crèdits exp. 5/2020    151.700,00.-€ 
Crèdits extraordinaris exp. 6/2020                  82.027,69.-€   
 

 Finançament     
 
 Transferències de crèdit a la baixa exp. 5/2020  151.700,00.-€ 
 
 Transferències de crèdit a la baixa exp. 6/2020      16.405,54.-€ 
 Generació d’ingrès subvenció GC DARPA exp. 6/2020   65.622,15.-€ 
           82.027,69.-€ 

  
 
 

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 5/2020 
“Traspàs entre partides sense vinculació jurídica” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació pressupostària Concepte ALTA BAIXA

60900.15321 Mobilitat urbana i imatge de poble 66.700,00 €

61900.45400 Arranjament camins rurals 85.000,00 €

TOTAL ALTES 151.700,00 €

60900.16500 Enllumenat enfocament turístic 151.700,00 €

TOTAL BAIXES 151.700,00 €

Total Altes 151.700,00 €

Total Baixes 151.700,00 €
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EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 6/2020 
“Crèdits extraordinaris” 

 

 
 

2n.- Que es procedeixi a modificar el quadre d’inversions aprovat amb el 
pressupost 2020, vinculant el nou préstec a les següents inversions que es 
detallen a continuació: 
 

 

Aplicació pressupostària Concepte ALTA BAIXA

60900.41900 Embarcador Fluvial (NOVA) 82.027,69 €

TOTAL ALTES 82.027,69 €

60900.17100 Parc Fluvial 16.398,00 €

62600.92000 Equips per a processos informació 7,54 €

TOTAL BAIXES 16.405,54 €

75086 Generació d'ingrès Generalitat DARPA 65.622,15 €

subvenció Pantalà (NOVA)

GENERACIÓ D'INGRÈS 65.622,15 €

Total Altes 82.027,69 €

Total Baixes 16.405,54 €

Total generació ingrès 65.622,15 €

82.027,69 €

econ. Prog. Sub-proj. Descripció Subvenció AEP/CANON ALTRES CE Préstec incial Préstec final

Préstec a 

concertar AM TOTAL

60000 15310 01 Compra terrenys 106.000,00 60900 64.000,00 € 64.000,00 € 30.000,00 200.000,00 €

60900 15100 01 Planejament i projectes 40.000,00 € 40.000,00 € 7.000,00 € 40.000,00 80.000,00 €

60900 15311 01 Espai lliure Mobles Delta 0,00 €

60900 15320 01 Riumar III Fase plurianual 2017-2019 0,00 €

60900 15321 01 Mobilitat urbana i imatge de poble 50.000,00 72001 60.000,00 € 126.700,00 € 126.700,00 € 90.000,00 266.700,00 €

60900 15322 01 Soterrament préstamo 21.819,00 72000 9.351,00 € 9.351,00 € 31.170,00 €

60900 16100 01 Serveis bàsics i subministres 0,00 €

60900 16400 01 Ampliació cementiri 30.000,00 32906 0,00 € 30.000,00 60.000,00 €

60900 16500 01 Enllumenat  Enfocament turístic 391.530,40 75081 391.530,40 € 239.830,40 € 631.360,80 €

60900 17100 01 Parc Fluvial 68.602,10 68.602,10 €

0,00 €

60900 17101 01 Entorn Centre J.M. 119.286,00 76100 PAM 2019 235.714,00 € 235.714,00 € 0,00 355.000,00 €

60900 33300 01 Sala exposicions 25.000,00 25.000,00 €

60900 41900 01 Embarcador fluvial 65.622,15 75086 16.405,44 82.027,59 €

60900 43200 01 Equipaments d’enfocament turístic 40.000,00 75085 30.000,00 70.000,00 €

60900 43201 01 Centre social Riumar 1.499,76 75082 5.700,24 € 5.700,24 € 7.200,00 €

61900 15320 01 Arranjament  carrers

200.000,00 75082 PUOSC 350.000,00 55000 450.000,00 1.000.000,00 €

61900 15321 01 Arranjament Aiguats  100.000,00 72001 100.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 €

61900 16503 01 Enllumenat públic 143.143,00 76101 PAM 2020 86.857,00 € 86.857,00 € 21.000,00 € 20.000,00 250.000,00 €

61900 23100 01 Centre Social Barracot 310.000,00 € 310.000,00 € 310.000,00 €

61900 32100 01 Millora edificis ensenyament 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 25.000,00 €

61900 45400 01 Arranjament camins rurals 20.000,00 76500 85.000,00 € 85.000,00 € 10.000,00 195.000,00 €

30.000,00 75084

50.000,00 72001

62300 92000 01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 15.000,00 15.000,00 €

62300 92001 01 Logística, teixit associatiu 15.000,00 15.000,00 €

62400 15300 01 Adquisició vehicles 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

62500 92000 01 Mobiliari 7.000,00 7.000,00 €

62501 13200 01 Mobiliari i altres policia local 2.000,00 2.000,00 €

62600 92000 01 Equips processos d’informació 8.992,46 8.992,46 €

62900 13200 01 Adquisició armes policia local 2.000,00 2.000,00 €

62900 92000 01 Equipaments edificis municipals 20.000,00 20.000,00 €

63200 23100 01 Adequació edificis socials 0,00 €

63200 34200 01 Adequació Centre Esportiu 50.000,00 75080 40.000,00 € 40.000,00 € 35.000,00 € 260.000,00 350.000,00 €

63200 43120 01 Adequació mercats municipals 10.000,00 € 10.000,00 € 5.000,00 15.000,00 €

63200 92000 01 Adequació edificis municipals 20.000,00 76109 60.000,00 80.000,00 €

1.302.900,31 350.000,00 136.000,00 450.000,00 1.373.152,64 € 1.373.152,64 € 274.700,00 € 770.000,00 4.382.052,95
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3r.- Que els presents expedients de modificacions de crèdits 5 i 6 i la 
modificació del quadre d’inversions vinculant el préstec pendent de formalitzar 
a les mateixes segueixi els tràmits de publicació d’acord amb allò que disposa 
l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
4t.- Exposar al públic les modificacions de crèdits núm. 5/2020, núm. 6/2020 i el 
canvi del quadre de finançament de les inversions previst a l’annex del 
pressupost 2020, durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, a partir del 
dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els quals els interessats 
podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Els tres expedients 
s’entendran definitivament aprovats si no es presenten reclamacions, en cas 
contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. Els expedients 
romandran, a disposició dels interessats, a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea 
d’hisenda. 
 
5è.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 23 de juny 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 d’abstenció a la proposta. 

 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i quatre vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau 
(ERC-MD), Rafa Flores Andreu (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), 
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Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) 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. 
 
#DeltebreProjecció 

 
ENSENYAMENT 
 

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET 
D’ALCALDIA NÚM. 937/2020 D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIO 
CONCEDIDA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA FINANÇAMENT ESCOLES DE MÚSICA CURS 2017-2018. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 
#DeltebreProjecció de data 25 de juny de 2020, el Sr. Carlos Serra Ventura,  
Tinent d’Alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de #DeltebreProjecció i regidor delegat 
de la subàrea d’Ensenyament 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: 
 
Atesa la sol·licitud de subvenció per al funcionament d’escoles de música d’ens 
locals (curs 2017-2018) tramitada per l’Ajuntament de Deltebre amb data 
27/11/2019 (tràmit 4615257). 
 
De conformitat  amb la proposta de resolució provisional de concessió de 
subvencions als ens locals de Catalunya, destinades al finançament de les 
escoles de música de la seva titularitat, del curs 2017-2018 (publicada al  
Tauler Electrònic de l’Administració  de la Generalitat de Catalunya en data 
29/05/2020), per la qual s’atorga l’import de 9.221,44€ a l’Escola de Música 
Municipal Espiga d’Or (Expedient  EDU030/19/00041). 
 
De conformitat amb l’establert a l’apartat a) del punt 10.5 de la clàusula desena 
de les bases reguladores en relació a l’acceptació d’atorgament de la 
subvenció. 
 
Vist el Decret de l’Alcaldia número 2020/937, de data 4 dels corrents, 
d’acceptació  d’atorgament de la subvenció per al finançament d’escoles de 
música dels ens locals (Curs 2017-2018), segons les Bases Reguladores i la 
Convocatòria. 
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Atès l’estipulat en la part potestativa segona del Decret de l’Alcaldia en quant al 
trasllat del mateix al Ple municipal per a la seva ratificació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti els 
següents ACORDS: 
 

PRIMER.-  Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 2020/937, de data 4 dels 

corrents, d’acceptació d’atorgament de la subvenció per import de NOU MIL 

DOS-CENTS VINT-I-UN AMB QUARANTA-QUATRE euros //9.221,44.-//€, per 

al finançament d’escoles de música dels ens locals (Curs 2017-2018), segons 

les Bases Reguladores i la Convocatòria. 

 

SEGON.-  Notificar  la present resolució als Serveis Territorials de les Terres 

de l’Ebre del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la 

seva constància i efectes adients. 

 

TERCER.- Traslladar el contingut del present acord a l’Àrea de 

#DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a  l’Àrea de #DeltebreProjecció, subàrea 

d’Ensenyament, als  efectes oportuns. 

 

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

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 12 de juny de 2020. Sgt. Carlos Serra Ventura.” 

 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 

 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

#DeltebreTerritori 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
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5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC DESENVOLUPAMENT "RIUMAR, ANTIGA 
DEPURADORA" (Exp. 1/2018) -Segons acord de la Comissió d’urbanisme 
de les Terres de l’Ebre de 12 de febrer de 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 
#DeltebreTerritori de data 25 de juny de 2020, el Sr. Francisco Castro 
Casanova,  Tinent d’Alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de 
la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de #DeltebreTerritori i regidor de la 
subàrea de planificació territorial 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 l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre en la seva sessió de data 12 de febrer de 2020 en el que es va aprovar 
definitivament el pla especial urbanístic desenvolupament “Riumar, Antiga 
Depuradora (exp. 1/2018) promoguda i tramesa per l’Ajuntament, i supeditant-
ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional i degudament 
diligenciat, que incorporin les prescripcions següents: 
 
1.1.- Pel que fa a la normativa: 
 
- Cal incorporar les condicions dels informes del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca i Alimentació, de l’ACA i de la Resolució de la TES per la 
qual s’emet l’Informe ambiental estratègic. 

- Cal corregir-la en el sentit de qualificar l’àmbit únicament com a sistema o 
bé com a zona. 

- Cal incorporar la prescripció que serà necessari que el projecte 
corresponent inclogui un estudi d’impacte i integració paisatgística. 

 
1.2.- Pel que fa a les errades, cal corregir del document les incongruències 
detallades a l’apartat de valoració. 
 
Vist que el tècnic redactor del pla especial ha incorporat les prescripcions al 
document del pla especial d’acord amb els mateixos aspectes contemplats a 
l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació adopti els 
següents acords: 
 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

13 
 

1r.- Trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre el 
corresponent text refós del pla especial urbanístic desenvolupament “Riumar, 
Antiga Depuradora (exp. 1/2018) a efectes de procedir a l’executivitat de l’acord 
adoptat per aquesta en data 12 de febrer de 2020. 
 
2n.- Facultar al Sr. Alcalde per al desplegament i execució eficaç del que 
s’acordi. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre),  19 de juny de 2020. Sgt. Francisco Castro 
Casanova.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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. 
 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 
D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE DELTEBRE. 
 
Enunciat el contingut d’aquest ùnt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat per majoria absoluta a la comissió Informativa de #DeltebreTerritori de 
data 25 de juny de 2020, el Sr. Alcalde, procedeix a la lectura en la seva part 
bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, 
en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la 
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
I. ANTECEDENTS DE FET 
 
I. Per acord de Ple Municipal de data 22 de desembre de 2015 es va sol·licitar 
a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme que, per raons 
d’excepcionalitat i singularitat del municipi, poguessin prestar el seu suport per 
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a la redacció d’un nou instrument de planejament general (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal).  
 
II. La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme va acceptar prestar 
el seu suport, per tal que els serveis territorials d’urbanisme de les Terres de 
l’Ebre redactin els treballs propis de redacció urbanística que es realitzaran 
mitjançant un equip de treball coordinat per direcció del Servei Territorial 
d’Urbanisme a Terres de l’Ebre i sota la direcció de la secretaria d’agenda 
urbana i territori.   
 
III. L’Ajuntament de Deltebre és qui s’encarregarà de facilitar tota la 
documentació i informació preliminar per tal de que els serveis territorials 
puguin redactar els treballs propis de redacció urbanística del pla d’ordenació 
urbanística, així com canalitzar el programa de participació ciutadana, 
l’avaluació ambiental estratègica i altres documents complementaris que 
incideixin en la ordenació del territori.  
 
IV. En data 3 d’agost de 2016, la Junta de Govern Local va adjudicar el 
contracte per a la prestació del servei de “Redacció del Programa de 
Participació ciutadana en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre i 
l’organització i execució de l’esmentat programa” a l’empresa “LAVOLA 1981, 
SA”.  
 
V. L’Ajuntament de Deltebre va presentar el PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA que formarà part del POUM i l’objecte del qual és garantir i 
fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la ciutadania en 
el procés d’elaboració i redacció del POUM. 
 
VI. Al Ple municipal de data 8 de novembre de 2016 es va aprovar el Programa 
de Participació Ciutadana, publicant-se els corresponents edictes al BOPT 
núm. 220 de data 18 de novembre de 2016, al DOGC núm. 7247 de data 15 de 
novembre de 2016 i al setmanari l’Ebre de data 18 de novembre de 2016 per 
tal de que els interessats presentessin al·legacions en el termini d’UN MES, no 
presentant-se’n.  
 
VII. Al Ple Municipal de data 21 de febrer de 2017, es va acordar l’aprovació de 
l’avanç del POUM, el sotmetiment del mateix a informació pública durant 1 mes 
i es va acordar també sol·licitar a l’òrgan ambiental (Oficina de Medi Ambient 
Terres de l’Ebre) la formulació del document inicial estratègic.  
 
VIII.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, en la sessió 
de data 25 de maig de 2017, va adoptar, el següent acord: “ 1 Emetre informe 
favorable sobre l’Avanç del Pla d’Ordenació urbanística municipal, de Deltebre, 
a l’Efecte de l’informe urbanístic i territorial previst a l’article 86 bis i a la 
disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel 
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Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en la redacció donada pels articles 32 i 
90 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer; 2 Indicar a l’Ajuntament que aquest 
informe s’emet sense perjudici de la resolució que pugui adoptar-se 
definitivament quan s’elevi l’expedient a l’organisme competent; 3 Notificar 
aquest acord a l’Ajuntament i a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de 
l’Ebre”.  
 
IX. L’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, en data 6 de setembre 
de 2017 va emetre document d’abast de l’estudi ambiental estratègic del Pla 
d’ordenació urbanística municipal de Deltebre, requerint un seguit 
determinacions per tal de ser incorporades al document d’Avaluació Ambiental 
Estratègica del Pla d’ordenació urbanística municipal de Deltebre. 
 
X. El ple de l’Ajuntament de Deltebre, en sessió de data 10 de juliol de 2018 va 
aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) juntament 
amb l’Estudi Ambiental Estratègic i resta de documents que l’integren i 
acompanyen i el va sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies 
a comptar des de la publicació del corresponent anunci. També el plenari va 
acordar la suspensió de llicències per un termini d’1 any.  
 
XI. De conformitat a allò que estableix l’article 85.8 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, de manera 
simultània al tràmit d’informació pública citat, es van sol·licitar els informes als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.  
 
XII. D’altra banda, i conforme a allò que estableix l’article 85.7 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, simultàniament al tràmit d’informació pública, 
també es va concedir audiència als Ajuntaments confrontants amb el terme 
municipal.  
 
XIII.- Durant el període d’informació pública es van presentar un total de 402 
escrits d’al·legacions. Cal dir que durant aquest període de temps l’Ajuntament i 
l’equip redactor han mantingut reunions amb la major part de les persones que 
van presentar al·legacions.  
Cal posar de manifest que dels 402 escrits presentats, a efectes de còmput 
només n’hi ha 381, ja que hi ha al·legacions que tenen la consideració de 
duplicades, per igual contingut, forma, ubicació, interessat, etc. i també hi ha 
al·legacions que no procedeixen per no tenir contingut, no ser objecte d’anàlisi 
en la tramitació del planejament urbanístic, etc.  
 
XIV. En el procés d’avaluació ambiental del POUM i d’acord amb el què es 
preveu a la disposició transitòria divuitena, apartat b) quart i cinquè, 
l’Ajuntament va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat la proposta 
de la memòria ambiental i proposta del pla que es preveia sotmetre a aprovació 
provisional.  
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XV. Donant compliment a l’establert per l’article 86 bis i a la Disposició 
Transitòria Divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’Ajuntament de 
Deltebre va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de 
l’Ebre la documentació que es pretenia sotmetre a aprovació provisional, 
juntament amb còpia de totes les al·legacions presentades, amb la finalitat de 
que dit òrgan emetés el corresponent informe urbanístic i territorial.  
 
XVI. Al plenari municipal del dia 4 de juliol de 2019 es va acordar la pròrroga de 
la suspensió de llicències per un termini d’1 any més.  
 
XVII. També l’equip redactor ha fet arribar a l’Ajuntament l’informe de resolució 
de les al·legacions presentades, d’acord amb el qual es proposa estimar 
íntegrament un total de 215 al·legacions, es proposa estimar de manera parcial 
un total de 91, es proposa desestimar un total de 75 i finalment, no procedeix 
valorar el contingut de 11 al·legacions, la resta d’al·legacions, un total de 10 
són duplicades i per tant, a efectes de còmput, només es tindrà en compta una 
que ja s’ha inclòs al còmput que correspon. 
XVIII. Cal posar de relleu que un cop finalitzat el període d’informació pública, 
alguns ciutadans han continuat presentant escrits d’al·legacions, que tot i tenir 
la consideració d’al·legacions extemporànies, s’han volgut resoldre igualment. 
Així doncs, aquestes sumen un total de 53 de les quals han quedat resoltes 
totalment 23, parcialment 10 i no resoltes 17. A banda, n’hi ha 3 de no 
procedeix.  Cal dir que aquestes al·legacions a efectes de còmput i al tenir la 
consideració d’extemporànies es tracten a banda.  
 
Per tot l’exposat,  
 
A la vista dels documents presentats, i una vegada analitzat el seu contingut, 
considerant que les determinacions del POUM de Deltebre, són les més 
adequades per donar resposta a les necessitats del municipi i tenint en compte 
la seva adequació al marc de la planificació territorial de referència, així com als 
plans de caràcter sectorial, a la vista dels informes de la Comissió d’Urbanisme 
a les Terres de l’Ebre, la resolució de la Declaració Ambiental Estratègica i la 
resta d’informes sectorials.  
 
A la vista de l’informe de resolució de les al·legacions. 
 
A la vista dels informes tècnics-jurídics que figuren a l’expedient. 
 
PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- Assumir l’informe emès per l’equip redactor en relació a la resolució 
de les al·legacions i en conseqüència:  
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Estimar les al·legacions que es relacionen seguidament, formulades durant el 
període d’informació pública del POUM, d’acord amb les consideracions de 
l’informe de l’equip redactor que figura a l’expedient, tot integrant les parts 
corresponents dins la documentació gràfica i escrita del POUM:  
 
A001 A005 A066 A007 A008 A012 A015 A021 A022 A023 

A024 A026 A027 A028 A029 A032 A036 A039 A041 A042 

A044 A046 A047 A049 A051 A052 A055 A057 A058 A059 

A060 A061 A064 A065 A066 A068 A070 A071 A074 A076 

A078 A079 A080 A083 A085 A086 A087 A088 A089 A090 

A092 A093 A094 A096 A097 A098 A100 A101 A102 A104 

A105 A108 A114 A115 A117 A118 A119 A120 A122 A124 

A125 A126 A127 A128 A131 A132 A133 A134 A135 A136 

A137 A138 A139 A140 A141 A142 A143 A144 A145 A146 

A149 A150 A152 A153 A154 A155 A156 A157 A159 A160 

A161 A162 A163 A164 A166 A168 A169 A170 A172 A173 

A175 A176 A177 A178 A179 A180 A181 A183 A184 A186 

A188 A190 A193 A194 A195 
(resolta 
conjunt
ament 
amb la 
103 
per 
estar 
duplica
da. 
Només 
compta 
una) 

A196 A197 A198 A200 A201 

A203 A205 A206 A210 A211 A212 A213 A216 A217 A218 

A219 A222 A223 A224 A225 A228 A229 A232 A233 A234 

A235 
(resolt
a 
conjun
tament 
amb la 
185 
per 
estar 
duplic
ada. 
Nomé
s 
compt
a una) 

A237 A240 A246 
(resolt
a 
conjun
tament 
amb la 
129 
per 
estar 
duplica
da. 
Només 
compt
a una) 

A247 A248 A249 A255 A256 A257 

A258 A259 A262 A263 A266 A267 A268 A274 A275 A277 

A279 A280 A285 A288 A289 A290 A292 A294 A296 A297 

A298 A299 A300 A303 A304 A305 A312 A313 
(resolta 
conjunta

A314 A316 
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ment 
amb la 
295 per 
estar 
duplicad
a. 
Només 
compta 
una) 

A317 A336 A342 A345 A346 A347 A349 A350 A356 A363 

A366 A369 A370 A371 A376 A377 A381 A383 A384 A386 

A391 A399 A401 A402  

 
Estimar parcialment les al·legacions que es relacionen seguidament, 
formulades durant el període d’informe pública del POUM, d’acord amb les 
consideracions de l’informe de l’equip redactor que figura a l’expedient, tot 
integrant les parts corresponents dins la documentació gràfica i escrita del 
POUM:  
 
A002 A009 A011 A013 A014 A017 A025 A035 A038 A045 A048 

A050 A063 A072 A073 A077 A082 A084 A091 A099 A106 A110 

A112 A121 A123 A151 A171 A174 A187 A199 A202 A204 A207 

A208 A209 A214 A215 A221 A227 A230 A231 A245 A250 A252 

A260 A261 A264 A278 A281 A282 A283 A284 A286 A291 A301 

A307 A309 A320 A322 A323 A324 A325 A326 A327 A330 A331 

A332 A333 A335 A338 A339 A341 A343 A344 A348 A351 A361 

A362 A365 A367 A368 A372 A374 
(resol
ta 
conju
ntam
ent 
amb 
la 373 

per 
estar 
duplic
ada. 
Nomé
s 
compt
a 
una) 

A380 A385 A387 A388 A389 

A395 A396 
(resol
ta 
conju
ntam
ent 
amb 
la 
321 

per 

A400         
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estar 
dupli
cada. 
Nom
és 
comp
ta 
una) 

 
Desestimar les al·legacions que es relacionen seguidament, formulades durant 
el període d’informació pública del POUM, d’acord amb els motius i les 
consideracions de l’informe de l’equip redactor que figura a l’expedient:  
 
A004 A010 A016 A018 A019 A020 A030 A031 A034 A037 

A043 A053 A054 A056 A062 A069 A075 A081 A095 A107 

A109 A111 A113 A116 A130 A147  A148 A165 A167 A182 

A189 A191 A192 A220 A226 A239 (resolta 
conjuntament 
amb la 238 
per estar 
duplicada. 
Només 
compta una) 

A241 A244 A251 A253 

A254 A270 (resolta 
conjuntament 
amb la 269 
per estar 
duplicada. 
Només 
compta una) 

A271 A272 A276 A285.B A287 A302 A308 A310 

A311 A315 A318 A319 A328 A329 A334 A337 A340 A352 

A353 A354 A357 A358 A359 A360 A364 A375 A378 A379 

A382 A390 A392 A397 A398 (resolta 
conjuntament 
amb la 67 
per estar 
duplicada. 
Només 
compta una) 

     

 

No procedir a resoldre les al·legacions que es relacionen seguidament, 
formulades durant el període d’informació pública del POUM, d’acord amb els 
motius i les consideracions de l’informe de l’equip redactor que figura a 
l’expedient:  
 
A003 A033 A040 

(no 
computa 
ja que 
no és en 
relació 
al 
POUM 
sinó al 
PEU del 
Port) 

A158 A236 A242 A243 A265 A273 A293 A306 
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A355 A393 A394         

 

SEGON.- Donar compte de la valoració de les al·legacions extemporànies que, 
tot i no afectar al còmput de les presentades en termini durant l’exposició 
pública, es relacionen seguidament:  
 
Es resol 
 
AL002 AL017 AL018 AL019 AL020 AL023 AL025 AL027 AL028 AL029 AL030 

AL032 AL033 AL034 AL035 AL036 AL039 AL040 AL042 AL043 AL048 AL049 

AL051           

 

Es resol parcialment 
 

AL001 AL003 AL004 AL006 AL010 AL011 AL013 AL014 AL016 AL038 

 

No es resol 
 

AL005 AL007 AL009 AL015 AL021 AL022 AL024 AL026 AL031 AL041 

AL044 AL045 AL046 AL047 AL050 AL052 AL053    

 

No procedeix 
 

AL008 AL012 AL037        

 
TERCER.- Aprovar PROVISIONALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Deltebre amb la corresponent Memòria Ambiental que en 
forma part, amb les incorporacions que són el resultat de les prescripcions dels 
informes emesos per les administracions i organismes, de les al·legacions 
estimades, totalment o parcialment, i que han estat recollides i que no suposen 
modificacions substancials, així com de les determinacions de l’acord de la 
Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i la resolució de la Declaració 
Ambiental Estratègica.  
 
QUART.- Notificar de manera individual, a les persones que van presentar 
al·legacions el contingut de la resolució de la seva pròpia al·legació i advertint-
los que aquesta no té caràcter definitiu, i per tant, no hi podran interposar cap 
recurs, cosa que, en el seu cas, si podran fer contra l’acord d’aprovació 
definitiva que adopti l’òrgan urbanístic competent, circumstància que els serà 
notificada oportunament.  
 
CINQUÈ.- Elevar l’expedient del POUM de Deltebre i tota la documentació 
complementària, degudament diligenciada, així com una còpia completa de 
l’expedient administratiu, a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre als 
efectes de la seva aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC.  
 
SISÈ.-  Fer públic els presents acords per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’article 8.5 del TRLU 
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SETÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori per als efectes 
que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de juny de 2020. Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
 
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 d’abstenció a la proposta. 

 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de 

Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 

Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 

Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 

Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-

Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts),  i 

cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Rafa Flores Andreu 

(ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD),  Juan Carlos Bel Carbó (ERC-

MD) i 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.” 

MOCIONS 

7È.- MOCIÓ D'ED-JUNTS, ERC-MD i SD-CP PER A DONAR SUPORT I 

AJUDAR A LES RAMADERIES DE BOUS BRAUS DE CATALUNYA. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Robert Bertomeu 
Callau, regidor del Sector Primari procedeix a la lectura de la moció següent: 

“Qui subscriuen, els grups municipals d’Enlairem Deltebre-Junts, ERC-MD i 

SD-CP, en ús de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple de la 

Corporació eleven la següent INFORMACIÓ: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
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El món taurí de Catalunya és un dels sectors, (econòmic, cultural i festiu) més 

perjudicat, ja no només per l’afectació del COVID-19 sinó també per les 

decisions adoptades pel govern central de deixar al marge qualsevol línia 

d’ajudes i que han fet que un cop més s’hagi menyspreat a una petita, però, 

important part de la cultura expressada amb la festa dels bous. 

Els ingressos de la immensa majoria dels actes amb bous no es podran 

realitzar, però les despeses d’alimentació, manteniment i cura dels animals es 

mantindran íntegres. 

El sector de les festes amb bous es pot veure obligar a sacrificar un gran 

nombre d’animals que estan a la nostra comunitat autònoma, fet que pot 

comportar unes pèrdues directes per a les ramaderies autòctones de centenars 

de milers d’euros. 

La desaparició dels actuals ramaders suposaria que molts municipis en un futur 

no puguin contractar aquests serveis i en el cas de poder-ho fer els preus per 

l’escassa oferta, serien preus molts elevats. 

A part dels danys econòmics, existeix un evident perjudici social, vinculat al 

caràcter festiu dels seus actes, que, en la majoria dels municipis de les Terres 

de l’Ebre i algunes altres zones de Catalunya com Cardona (Bages) i Vidreres 

(La Selva) conformen el cor de les celebracions patronals, fundacionals i de tot 

tipus, que es realitzen majoritàriament entre els mesos d’abril i setembre, 

justament els mesos, que, en principi, seran de màxima incidència. 

Catalunya actualment compta amb 7 ramaderies autòctones i l’activitat 

econòmica que genera, segons l’estudi d’impacte econòmic realitzar a finals de 

l’any 2018 per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, supera els 4,5 milions 

d’euros i el manteniment de molts llocs de treball directes i indirectes. 

Els 40 municipis de tot Catalunya, governats per diferents partits polítics 

(majoritàriament ERC i Junts per Catalunya), que celebren aquests actes estan 

suspenent la majoria dels prop de 500 actes taurins, amb més de 1600 animals 

a exhibir que estaven previstos per a aquest 2020 i que mentre persisteixin 

aquestes limitacions sanitàries seguiran sense poder exhibir-se, i, per tant, 

sense obtenir la corresponent autorització. 

Països com França ja estan articulant ajudes mensuals directes per a 

l’alimentació de les ramaderies de bous braus, que evitin l’enviament massiu a 

l’escorxador d’aquests animals, com desgraciadament ja està passant amb 

algunes explotacions ramaderes. 

A part dels avantatges econòmics i socials, la raça del ramat autòcton hauria de 
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ser objecte d’especial protecció, ja no tant sols com una part del patrimoni 

genètic animal, al que per cert fa referència el pròleg de la llei 34/2010 d’1 

d’octubre de regulació de les festes amb bous a Catalunya sinó també perquè 

al ser uns animals criats en règim extensiu, suposen un gran benefici per a la 

sostenibilitat del medi rural i del nostre medi ambient, així com per a les zones 

del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera. 

Per tot l’exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 
1r.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una línia d’ajuts per 
a l’alimentació del ramat de bous braus i la seva atenció sanitària, per un import 
de noranta euros per animal (90€), tant si està o no destinat als festejos taurins. 
Aquest ajut, té per objecte sufragar una part dels costos que els ramaders han 
d’assumir per al manteniment d’aquests animals, vinculats fonamentalment a la 
seva alimentació, la manca de rendibilitat en la seva aptitud càrnica degut a 
l’elevat nombre de races especialment carnisseres, els elevats costos de 
manteniment per l’especial maneig que requereixen i el seu específic 
seguiment oficial per raons sanitàries. 
  
2n.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya, amb competències en temes de sanejament i taxes, 
a estudiar ajudes per un sector com el de criadors de bous braus per a evitar 
que a causa d’aquest any d’inactivitat s’hagi de decidir enviar animals a 
l’escorxador. 
 
3r.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, amb competències sobre el benestar animal, a estudiar també 
ajudes encaminades al sector ramader en conceptes d’atenció veterinària, 
productes farmacològics com a finalitat vetllar per la bona cura dels animals. 
 
4t.- Instar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a estudiar 
línies d’ajuts cap al sector taurí que ha vist paralitzada totalment la seva 
activitat a causa del COVID-19 i per tant s’acumularan pèrdues ja que la festa 
dels bous és una de les expressions festives i culturals que més afectació han 
tingut alhora que també aquesta greu crisis podria repercutir amb la desaparició 
d’algunes ramaderies que la seva única font d’ingressos són els espectacles 
taurins. 
 

- En un altre seguit de coses: 
 
1r.- Instar a la Diputació Provincial de Tarragona, l’estudi i posterior 
convocatòria de subvencions a les explotacions ramaderes que tinguin com a 
finalitat la cria de bous braus i que tinguin les instal·lacions dintre de la 
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província de Tarragona, tal i com també ja han fet altres diputacions com la 
Diputació Provincial de València o de Terol. 
 

- Per altra banda que s’insti al Govern Central a: 
 
1r.- Suprimir el pagament de les quotes d’Autònoms o la seva devolució, des 
del moment que es va decretar l’estat d’alarma fins que les limitacions a les 
celebracions taurines finalitzin. 
 
2n.- Que el sector del bou, com fins ara, sigui inclosa en totes les mesures 
genèriques que el Ministeri de Cultura adopti en suports a aquest sector. 
 
Traslladar els acords adoptats a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines 
de les Terres de l’Ebre i als Grups Polítics en representació al Parlament de 
Catalunya, Diputació Provincial de Tarragona i Congreso de los Diputados de 
Madrid. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 de juny de 2020. Sgt. ED-Junts,                                 
ERC-MD i SD-CP.” 
 
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. 
 
8È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER A LA CREACIÓ DEL CONSELL D'INFANTS DE 
DELTEBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Rafa Flores Andreu, 
regidor del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
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“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 
 

En el darrers anys, l’augment de la participació ciutadana en tots els àmbits de 
la vida pública ha estat un fet. L’impuls individual de formar part i transformar la 
realitat a través de dinàmiques col·lectives ha facilitat crear nous altaveus des 
dels quals poder fer arribar nous missatges i idees que, per la seva diversitat, 
només poden enriquir el nostre dia a dia. De camí en queda molt per fer, però 
cal que sigui un camí ferm. Per això, des de Deltebre , hem apostat per la 
participació com a eina educativa i d’expressió d’èxit, per al present i per al 
futur. Volem establir els fonaments participatius perquè les generacions futures 
esdevinguin més autònomes, crítiques i lliures. A través de la creació d’un 
Consell Local d’Infants i d’Adolescents, volem generar un espai de 
desenvolupament personal i col·lectiu on els infants participin de la vida pública 
alhora que es genera un aprenentatge a través de la seva pròpia vivència. 
Creiem fermament en la idea de poder donar veu i generar espais de 
participació a tots aquells i aquelles que formen part del nostre poble, i per tant, 
no ens podem oblidar d’un gran gruix de ciutadans. Els infants i joves han de 
ser protagonistes de la seva pròpia realitat. Cal doncs, facilitar que exerceixin la 
seva ciutadania en un òrgan actiu, que puguin proposar, gestionar i avaluar 
polítiques municipals que els impliquin directament, com a ciutadans del 
present que són. Creiem que, com a municipi, només podrem extreure’n una 
gran millora en incloure la visió dels infants en la política local. Però també se’n 
genera la responsabilitat de donar resposta a les inquietuds i necessitats que 
els infants detectin. Entendre que no és solament donar-los veu, sinó que són 
un agent més dins de la dinàmica municipal. Els Consells d’Infants es 
conceben com a òrgans de consulta, de representació i de participació. Per 
tant, proposem crear un espai dels i per als infants, amb la voluntat de 
construir, conjuntament amb els adults, un municipi més just, cohesionat i 
respectuós amb totes les realitats presents. La Llei 14/2010, de 27 de 
maig, dels drets i les  oportunitats en la infància i l’adolescència, incorpora el 
concepte d’oportunitats, que en el preàmbul defineix com «els nous camins que 
s’han d’obrir i que han de permetre als infants i als joves llur ple 
desenvolupament com a ciutadans. Les oportunitats s’han de traduir, entre 
d’altres, en l’establiment de canals i instruments per fer sentir la veu d’infants i 
adolescents, per fer expressa llur participació en la presa de decisions en la 
comunitat i, en definitiva, per facilitar-ne el futur encaix, com a persones 
responsables, en la societat adulta». Amb especial rellevància cal citar l’article 
24 de la pròpia llei, el del dret de participació. Aquest article recull que: “Els 
infants i els adolescents tenen el dret de participar plenament en els nuclis de 
convivència més immediats i en la vida social, cultural, artística i recreativa de 
llur entorn. Els poders públics els han d’oferir les oportunitats necessàries 
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perquè s’incorporin progressivament a la ciutadania activa, d’acord amb llur 
grau de desenvolupament personal.” Així com també que “Les administracions 
públiques han d’establir procediments destinats a recollir les opinions dels 
infants i els adolescents en relació a les polítiques, les normes, els projectes, 
els programes o les decisions que els afecten.” Un altre document clau pel que 
fa al dret a la participació dels infants és la Convenció dels Drets del infants 
(1989), de l’art. 12 a l’art. 17. Destaquem el que recull en el seu article 12, la 
finalitat de garantir a l’infant el dret d’expressar lliurement la seva opinió en els 
afers que l’afectin i més concretament defineix que “es donarà en particular a 
l'infant l’oportunitat de ser escoltat, en tot procediment judicial o administratiu 
que afecti l’infant, ja sigui directament o per mitjà d’un representant o d’un 
òrgan apropiat, en consonància amb les normes de procediments de la llei 
nacional.” El Document 2 de l’Observatori dels Drets de la Infància del juliol del 
2010, ens parla de la responsabilitat de l'administració local dient que: “el 
suport per a la creació i per al desenvolupament de la tasca del consell ha 
d’estar determinat per l’Administració local, que és la responsable 
d’acompanyar en els processos participatius, però sense condicionar ni 
mediatitzar la participació. L’Administració local reconeix el Consell d’Infants i 
Adolescents com a òrgan consultiu davant qualsevol acció del Govern que 
afecti aquest grup social, té en compte les seves recomanacions i ofereix una 
resposta motivada a les seves propostes.” 

 
ANTECEDENTS 

 
Atès que la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència recull que els poders públics han d’establir els canals i 
instruments per tal de fer sentir la veu dels infants i joves, i facilitar la seva 
participació en totes aquelles polítiques que els afectin. I atenent també que 
promou la creació d’òrgans de participació, com els Consells d’Infants, per tal 
que els infants i els adolescents puguin participar activament de la vida pública. 

Atesa l’aprovació del Decret 200/2013, de 23 de juliol, dels Consells de 
Participació Territorial i Nacional dels Infants i els Adolescents de Catalunya, 
per part del Parlament de Catalunya i la posterior creació del CNIAC com a 
òrgan de participació infantil nacional on hi tenen presència tots els consells 
d’infants locals. 

Atès que em posat en marxa diversos consells com el de dones i amb 
perspectiva de constituir-ne de nous com el de la gent gran o la salut es posa 
en consideració l’oportunitat de crear-lo. Per tot l’exposat, el Grup Municipal de 
d'ERC-Més Deltebre, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Adherir-nos al Programa Ciutats Amigues de la Infància. 
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Segon.- Crear un espai estable de participació dels infants i adolescents 
anomenat “Consell d’infants”. 

Tercer.- Proporcionar els recursos personals i tècnics necessaris per tal de 
dissenyar, impulsar i regular el procés de la creació del Consell, afavorint la 
presència dels propis infants en tots els nivells del desenvolupament del 
consell. 

Quart.- Garantir la participació dels infants en totes aquelles accions 
relacionades amb el Consell. La creació del reglament del propi Consell i el 
desenvolupament de la seva activitat ha de ser fruit del procés de debat i 
reflexió dels propis infants, amb l’acompanyament dels adults com a 
dinamitzadors i/o facilitadors. 

Cinquè.- Crear una partida pressupostària en el proper pressupost municipal 
destinada a la dinamització i desenvolupament del Consell d’Infants, així com a 
la difusió de les seves accions i tasques. 

Sisè.- Generar canals de comunicació i difusió per tal que tots els infants i els 
adolescents del municipi coneguin la tasca del Consell d’Infants i les accions 
que aquest desenvolupi. 

 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), juny de 2020.  Sgt. 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  grup també subscriu la 
moció i 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. 
 
9È.- MOCIÓ D’ERC-MD EN COMMEMORACIÓ DEL 28-J, DIA 
INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL LGTBI 
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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 
 
El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI+ va iniciar la lluita per a la igualtat de 

drets a partir de la rebel·lió que van generar els fets d'Stonewall, liderats per 

dones trans racialitzades a la ciutat de Nova York. Enguany, a més, fa 50 anys 

de l'inici del moviment LGTBI+ a l'estat espanyol, amb la creació del 

Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) el 1970, i 

posteriorment, el 1977, Barcelona va acollir la primera manifestació de 

lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals dels Països Catalans, que va 

acabar amb una dura repressió policial contra els manifestants. 

Al llarg d'aquests anys, el col·lectiu LGBTI+ ha aconseguit assolir de forma 

desigual el reconeixement legal dels seus drets en alguns estats del món però 

cal no oblidar que l'homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts 

estats, fins i tot amb la pena de mort, i molts d’altres no disposen de cap mena 

de legislació que garanteixi els drets de les persones LGTBI+. 

Després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en 

l'equiparació legal de les persones homosexuals a partir del dret al matrimoni 

entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies 

homoparentals i l'impuls de polítiques adreçades específicament a les persones 

lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals. Catalunya va ser pionera amb 

l'aprovació de la Llei 11/2014 per  a garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 

transfòbia. A les Illes Balears també es va aprovar la Llei 8/2016 per garantir 

els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar 

l'LGTBI fòbia,i al País Valencià la Llei 8/2017 pel dret a la identitat i l'expressió 

de gènere o la Llei 23/2018 d'igualtat de les persones LGTBI. 

En el cas de les persones trans* i intersexuals encara estem més lluny d'una 

equiparació legal plena. Malgrat algunes passes que s'han donat, com la 

posada en marxa del model de salut trans* a Catalunya, encara queda molt de 

camí. No es protegeix la identitat de gènere sentit de les persones intersexuals, 

a les que encara se les continua practicant cirurgies, i és l'administració qui 

n’acaba determinant el sexe; l'Organització Mundial per la Salut, tot i deixar de 

considerar-la com un trastorn mental, segueix considerant la transsexualitat 
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com una 'incongruència de gènere'; i a l'Estat espanyol, tot i l'avenç que suposa 

la llei d'identitat de gènere aprovada l'any 2007 que avançava en la lluita contra 

les discriminacions que pateixen les persones trans*, aquestes no han quedat 

eradicades totalment, ja que encara avui les persones trans* es troben 

sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el reconeixement de la 

seva identitat de gènere, esdevenint una llei que encara és patologitzant, i no 

es reconeix encara plenament els drets de les persones menors d'edat. 

Les darreres setmanes, amb el decret de l'estat d'alarma i les mesures de 

confinament amb motiu de la pandèmia de la Covid-19, la situació de moltes 

persones LGTBI+ s'ha vist agreujada, especialment els col·lectius més 

vulnerables, com menors, persones trans o també migrades. La desprotecció, 

la marginalitat, o el doble confinament d'haver de conviure en entorns familiars 

hostils, demostren que les discriminacions i la fragilitat dels drets de les 

persones LGTBI+ són una realitat ben present a la nostra societat 

Per tot això, malgrat que en els darrers anys s'ha avançat molt en la 

normalització i assumpció de la realitat LGTBI+ per la societat, encara estem 

lluny d’assegurar els drets fonamentals de les persones LGTBI+ i d'erradicar 

definitivament la LGTBIfòbia. Cal continuar implementant aquestes polítiques, 

especialment en aquells col·lectius més vulnerables com les persones grans, 

les persones migrades, els i les adolescents i infants, o les persones trans. Per 

tal d'assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal la 

cisheteronormativitat que culturalment imposa el nostre sistema 

heteropatriarcal pressuposant una orientació sexual, identitat de gènere home-

dona i aparences o expressions de gènere úniques. 

 
Per tots aquests motius, el grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de 

Deltebre proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 
PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament de Deltebre referma la seva declaració com a 

municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració 

que les entitats i institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, 

dia per l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans. 

 
SEGON.- El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó 

amb els colors de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el 

col·lectiu de persones LGTBI. 

 
TERCER.- El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les 

persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual 
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i de gènere, i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu 

de persones LGTBI. 

 
QUART.- El consistori insta a les administracions i a tots els grups polítics amb 

representació parlamentària a seguir impulsant lleis que protegeixin i 

garanteixin els drets de les persones LGTBI+, contra les discriminacions de tot 

tipus i per avançar enla despatologització i ple reconeixement del dret 

d'autodeterminació de la identitat sexual i d'expressió de gènere. 

 
CINQUÈ.- El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia, a atendre a 

la defensa i protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles 

franges d’edat de formació o de major dependència com són la infància, 

joventut i la tercera edat, i a desplegar i aplicar la Llei11/2014 per garantir els 

drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar 

l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi. 

 
SISÈ.- El consistori es compromet a que tota la seva actuació, desplegament 

de polítiques, tràmits i comunicacions garanteix els drets de les persones i la 

diversitat familiar LGTBI. 

 
SETÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Parlament de Catalunya, als grups polítics amb representació al 

Congreso de los Diputados, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 

a la Federació de Municipis de Catalunya, i a les entitats LGTBI. 

 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), juny de 2020. Sgt. 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 
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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. 
 
10È.- MOCIÓ D’ERC-MD DE SUPORT A LES LLUITES PER A 
L'ELIMINACIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ RACIAL 
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 

 
L’any 1966 l’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar el dia 21 

de març com el Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial. 

Més de 50 anys més tard d’aquesta proclamació, es fa imprescindible continuar 

reivindicant una societat igualitària i lliure de discriminació racial. 

 
Avui continua sent necessari recordar que dia rere dia tots els ciutadans i 

ciutadanes tenim l’obligació i voluntat de respectar la resta de la ciutadania al 

marge del seu origen, color de la pell, creença religiosa, expressió cultural. 

 
En aquest sentit, reclamem, una vegada més, la necessitat d’avançar i construir 

futur des d’un compromís cívic basat en els valors de la justícia social i la 

igualtat. Reivindiquem i assumim el valor de la diferència. Tenim el 

convenciment que només des de la diversitat podem enfortir els vincles socials. 

I, malauradament, massa sovint encara, trobem episodis en la nostra societat 

que ens evidencien que el valor de la diversitat no és respectat, sinó al contrari, 

utilitzat per actuar de forma discriminatòria envers determinades persones. 

 
Cal treballar des de tots els àmbits i esferes per combatre les actituds de 

caràcter racista. Des de l’àmbit polític, és fonamental promoure polítiques de 

caràcter intercultural que facin possible la igualtat efectiva entre les persones. 

Tothom ha de poder gaudir de les mateixes oportunitats de vida, al marge del 

seu origen o creença religiosa. I per això és imprescindible treballar i promoure 

mesures, programes, i acció política, en general, lluny de prejudicis o 

estereotips. 

 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels 

següents  
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ACORDS 

 

PRIMER. Mostrar el rebuig a qualsevol expressió de caràcter racista o que 

impliqui discriminació racial. 

 
SEGON. Assumir el compromís de treballar per defensar sempre els valors de 

la convivència respectuosa amb la diversitat de la ciutadania, amb tota la 

ciutadania d’origen divers. 

 
TERCER. Manifestar l’adhesió a les manifestacions o actes per a l’eliminació 

de la discriminació racial que se celebrin al nostre municipi o país. 

 
QUART. Fer arribar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de 

Catalunya i a la Presidència del Parlament de Catalunya, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, 

a l’Associació de Micropobles de Catalunya, així com a totes les entitats del 

nostre municipi. 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), juny 2020. Sgt. 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. 
 

11È.- OCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER TAL DE DONAR COMPLIMENT A 
LA MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA XARXA D’HORTS SOCIALS 
APROVADA PEL PLE DE DATA 15/10/2015  

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: 
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“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 ple municipal del 15 d’octubre de 2015 va aprovar per unanimitat de tots els 
grups municipals (CDC, Compromís d’Esquerres, ERC, PP i la CUP) una moció 
de la Candidatura d’Unitat Popular per tal de crear una xarxa d’horts socials. 
Aquella iniciativa, aprovada per unanimitat dels grups municipals, mai la va 
posar en marxa el govern del PDCAT ni la passada legislatura ni aquesta. 
 
Aquella moció expressava la voluntat de crear una xarxa d’horts com una 
oportunitat de dur a terme polítiques de millora de la situació econòmica que 
vivim, que al mateix temps fomentessin la participació de la ciutadania i els 
valors de l’ecologia. També com aportació de valors pedagògics, terapèutics i 
socials i que podien ser una via d’abastament pels col·lectius d’aturats o 
persones amb pocs ingressos o amb risc d’exclusió social. La moció posava 
exemples de municipis com ara Navarcles, Súria, Berga, Torelló, Banyoles, Vic 
o Vilanova i la Geltrú amb experiències de reconversió d’espais urbans 
urbanitzables o rústics en horts socials, que han tingut una gran acceptació per 
part de la ciutadania. Els horts socials –deia la moció de la CUP- contribueixen 
a generar activitat en espais en desús, habitualment en un entorn proper al lloc 
de residència, creant comunitat, alhora que són un element de potenciació dels 
productes ecològics i de proximitat. Es tracta, en definitiva, d’un model de 
desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori amb un alt valor social 
per a moltes persones i col·lectius. 
 
Avui, amb les conseqüències derivades pel COVID-19 i les situacions de 
vulnerabilitat social que s’hi puguin generar, està encara més justificada la 
meva imminent posada en marxa. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal d’ERC-Més Deltebre proposa 
al Ple de l’Ajuntament de Deltebre, l’aprovació dels següents  
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar compliment a l’acord pres el 15 d’octubre de 2015 i impulsar els 
acords que contenia la moció de la CUP 
 
Segon.- Traslladar aquest acord a la Candidatura d’Unitat Popular i la resta de 
grups municipals que van votar favorablement la moció i a la regidora de sector 
primari. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre) juny de 2020. Sgt. 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. 
 

12È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE DE REBUIG A QUALSEVOL 

TRANSVASAMENT D'AIGUA DE L'EBRE FORA DE LA SEVA CONCA 

NATURAL 

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 
 
Arran de l’amenaça del Pla Hidrològic Nacional, es va articular un moviment 

social i ientífic en defensa dels principis de la Nova cultura de l’Aigua, uns 

principis que tenen per objectiu canviar la política en la gestió d’aigües a fi de 

millorar la sostenibilitat ambiental del nostre entorn i del planeta. 

 
Aquesta Nova Cultura de l’Aigua es fonamenta en la recuperació dels sistemes 

aquàtics, com el riu Ebre i el seu Delta, a partir d’actuacions sostenibles i 

racionals, fet que es contraposa amb els transvasaments d’aigua fora de la 

seva conca. 
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Aquest és el cas que recentment s'ha donat a conèixer en haver proposat el 

transvasament d'aigües de l'Ebre a la conca Atlàntica per part de la Junta de 

Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) que ha avalat un 

transvasament de 4,99 hm3 d’aigües de l’Ebre a Cantàbria. 

 
L’acord que va comunicar la Junta de la CHE als seus membres, en tràmit 

d’audiència, no es va posar a votació perquè no superava els 5 hm3 que 

determina la seva normativa. Aquesta proposta es traslladarà al Ministeri per a 

la Transició Ecològica i serà el Consell de Ministres qui haurà de fer 

l’autorització definitiva d’un transvasament que es demana amb caràcter 

permanent i indefinit per atendre les necessitats d’aigua de la ciutat de 

Santander. 

 
Estem davant una nova violació del Dret que tenim els usuaris del tram final de 

l'Ebre i el Delta a disposar d'un cabal ambiental mínim tal com determinen els 

criteris establerts per la Comissió per a la Sostenibilitat de les terres de l'Ebre. 

Un transvasament que estableix un nou precedent en la detracció d'aigua de 

l'Ebre cap a una altra conca i que posa en perill, una vegada més, el cabal 

ambiental, el transport de sediments i, per tant, la sostenibilitat del mateix Delta 

així com les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s'hi 

desenvolupen. 

 
Davant les actuacions en matèria hídrica que s’estan portant a terme a l'Estat 

Espanyol, i d’acord amb la voluntat de continuar treballant en favor dels 

principis de la Nova Cultura de l’Aigua, el grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya a l'ajuntament de Deltebre proposa al  Ple  l’adopció 

dels següents: 

ACORDS 
 
Primer. Rebutjar, una vegada més, qualsevol mena de transvasament d'aigua 

de l’Ebre fora de la seva conca natural. 

 
Segon. Exigir al Govern de la Generalitat que, a través dels seus representants 

a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), demanin que, respectant els 

principis de la Nova Cultura de l'Aigua assegurant la seva contribució al cabal 

ecològic en el tram final del riu, puguin fer gestió de l’aigua en els rius de la 

conca de l’Ebre, situats dins del seu territori. 

 
Tercer. Manifestar al Govern de l'Estat i a la Confederació Hidrogràfica de 

l'Ebre el rebuig de l'ajuntament de Roquetes al transvasament d'aigua de l'Ebre 

i recordar-los els compromisos adquirits, de forma pública i notòria, en la 
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conservació del tram final de l'Ebre i el Delta i encara no complits. Tant aquells 

que es van aprovar en el Pla Integral de Protecció del delta de l'Ebre (PIPDE) 

com en els treballs de restauració a conseqüència de la tempesta Glòria. 

 
Quart. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Ministeri de Transició Ecològica, als grups polítics del Parlament de Catalunya i 

a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), juny de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu del 
grup municipal d’ERC-Més Deltebre.” 
 
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. 
 

 

13È.- MOCIÓ DE SD-CP PER DEMANAR ACTUACIONS D'URGÈNCIA QUE 
MILLORIN L'ACTIVITAT DEL SECTOR PESQUER I MARISQUER DEL 
NOSTRE MUNICIPI 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Aleix Ferré Ribes 
regidor del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura de la moció 
següent: 
 
“El qui subscriu, Aleix Ferré Ribes, del grup SD-CP, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Tradicionalment, l'economia de Deltebre depenia de l'agricultura i la pesca. 
Amb el pas del temps la mecanització del camp iniciada als anys seixanta va 
provocar el traspàs de la major part de la mà d’obra pagesa a altres sectors. 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

37 
 

Així va ser com es va  produir un trasllat massiu al sector de la construcció i les 
seves indústries auxiliars, aprofitant l’expansió del turisme a la Costa Daurada i 
l’inici d’obres públiques de gran envergadura: nuclears, autopista, etc.  

Com a conseqüència d’aquests canvis, el poble va desenvolupar una economia 
basada en el treball forani i els desplaçaments diaris o setmanals, però sense 
abandonar el municipi com a residència habitual i la producció de l’arròs com a  
complement de l’economia familiar. 

Actualment el poble està intentant adequar, amb molta dificultat, la seva 
economia cap al turisme amb interessos ecològics, l’agricultura biològica i 
l’aqüicultura, aprofitant la seva extraordinària singularitat mediambiental.  

En aquest aspecte, cal destacar que Deltebre té una important activitat 
pesquera i marisquera que s’hauria de potenciar des d’avui mateix. 

Part d’aquesta d’activitat es desenvolupa a la Badia del Fangar, zona que va 
estar afectada pel temporal Glòria el passat hivern i que va afectar greument 
entre altres infraestructures, les muscleres de la Badia. A més cal afegir els 
efectes de la regressió que està patint des de fa d’anys. 

Tots aquests contratemps han suposat una baixada de la productivitat a causa 
de la falta de renovació d’aigües de la Badia i les condicions de treball de la 
base d’operacions d’aquest col·lectiu, el Port d’Illa de Mar, que no reuneix els 
mínims per desenvolupar l’activitat amb la dignitat que el sector es mereix. 

Davant aquest escenari, l'única administració que de moment ha donat 
resposta, via obres d'emergència, ha estat la de l'Estat, que ha recuperat i 
dragat la bocana del Port, ha arranjat el camí paral·lel de la badia que utilitzen 
la majoria de mariscadors i pagesos de la zona, ha fet  un cordó dunar entre els 
Bascos i Riumar que ha evitat la intrusió marina d’altres temporal després del 
Glòria i per últim  ha  restaurat  la platja de Riumar deixant-la en un estat 
excepcional com tothom ha pogut comprovar. 

La gestió de la costa es una competència compartida amb Catalunya des de 
l'any 2008, i per tant, la Generalitat també hauria d’invertir diners  de forma 
coordinada amb l'Estat en accions de restauració i millora del nostre litoral. Fins 
ara, malauradament això no ha passat, i és el moment que s'impliquin amb fets, 
sense més excuses i paraules carregades de bones intencions.  

En conseqüència, el Grup SD-CP PROPOSA que s’adoptin els següents 
ACORDS: 

1r.- Demanar a  la Generalitat de Catalunya que presenti i implanti el més aviat 
possible un sistema de dragatge a la bocana de la Badia del Fangar i a la 
desembocadura de l’Ebre, i que la sorra extreta es dipositi al front de les 
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platges de la Marquesa, Bassa de l’Arena i Riumar, l’Illa de Buda i el 
Trabucador. 

2n.- Instar  a la Generalitat de Catalunya a que contempli en els pressupostos 
del 2021 l’execució del projecte de millora del Port d'Illa de Mar, redactat per la 
Direcció General de Pesca, per tal de  dignificar les instal·lacions i facilitar la 
feina del sector aqüícola i pesquer. 

3r.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre),  29  de juny de 2020. Sgt. Aleix Ferré Ribes. 
Portaveu del grup Socialistes per Deltebre.” 

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 
 
14È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 842/2020 A LA NÚM. 1107/2020 
 

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. 842/2020 a la núm. 1107/2020 que han estat a l’abast 
de tots els regidors dels quals els ha estat facilitada una relació numerada i 
extractada i de conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del ROF. 

 
15È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, intervé el Sr. alcalde per donar compte 
de les bases d’ajuts, dient que a l’últim ple va semblar que les bases d’ajuts 
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que es van aprovar eren poc efectives i tot i que encara queda un mes, pel que 
fa a les de teixit empresarial s’han presentat 53 empreses. Cal dir que un cop 
les valoracions fetes, la mitjana que se’ls dona és de 600€. Pel que fa a les 
bases de l’Eurodelta segurament que s’hauran de modificar perquè les 
persones d’urgència social no entren directament. En tot cas, cal dir que hi ha 
60 comerços adherits a les bases Eurodelta, 88 famílies que han sol·licitat les 
bases de tributs locals, 9 famílies d’urgència social i 43 famílies de la tarifa 
social de l’aigua. 
 
Continua dient que pel que fa a les queixes envers al Centre d’Atenció Primària 
per les cues que es formen fora, cal dir que el dia 3 de juny es va enviar una 
carta al Departament de Salut i ens van contestar que estudiarien en cas. El dia 
23 de juny el tema estava igual i vam tornar a demanar una solució i finalment 
el dia 29 de juny ens van contestar dient que l’ajuntament fes difusió de la cita 
prèvia. 

 
Nosaltres creiem que aquestes mesures son insuficients i hem d’anar més 
enllà. Hem parlat amb la Directora del Serveis Territorials i hi ha bona voluntat 
en buscar una solució.  

 
Nosaltres des del plenari volem dir a la població que intentin anar a l’hora de la 
visita, no abans i des de l’ajuntament estem demanant una solució. 

 
Pel que fa al catàleg d’estiu, hi ha més de 100 activitats a l’aire lliure i busquem 
aforaments limitats. Hi ha activitats culturals, de la regidoria d’igualtat i gènere, 
regidoria de festes, d’acció comercial i majoritàriament es realitzaran al Centre 
Esportiu Delta, a l’aire lliure. 
 
Continua i diu que en relació al Centre Esportiu Delta, hem decidit de forma 
coordinada obrir les portes a partir del dia 14 de setembre. Aquest estiu 
aprofitem per fer la reparació de les màquines d’aire refrigerat i tot el sistema 
d’aigua calenta. 

 
Amb la modificació de crèdit que ha explicat la Sra. Tomàs, regidora d’hisenda, 
redactarem el projecte del bar-restaurant del Centre Esportiu per poder treure’l 
a concessió l’any vinent i també hem adaptat una partida per arranjar la zona 
ajardinada de fora, pintar les pistes de tenis, arranjar una pista de pàdel nova i 
posar una pèrgola per fer les activitats a l’aire lliure a partir del setembre. 
 
Finalment informar que a partir d’aquest divendres començarà la campanya 
promocional de Turisme, segmentada a través de les xarxes socials, per al 
turisme proper però també per al de la resta de l’Estat. 
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16È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
17È.- 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 que fa poc es va fer la retirada del 
servei de productes perillosos de la deixalleria i voldrien saber l’import del 
servei. 
 
També voldríem saber si es continuarà amb la millora dels camins rurals. 
 
Pel que fa al manteniment de les zones verdes i espais naturals en el nostre 
municipi, en alguns llocs és millorable, per tant seria bo contractar més 
personal durant aquest període. 
 
Un altra de les preguntes és envers a la partida pressupostària de les festes, 
atès que no és faran els actes previstos, per tant voldríem saber si s’ha tingut 
en compte fer alguna acció o traspàs de partida. 
 
El Sr. alcalde dóna la paraula al regidor Sr. Joan Lucas, que contesta dient que 
referent a l’import de la retirada de servei de productes perillosos li ho 
contestarà al proper ple atès que en aquest moment no disposa de les dades. 
 
Pel que fa a la pregunta dels camins rurals, he de dir que hem portat a la 
modificació de crèdit la inversió del projecte d’arranjament de camins rurals. El 
dia 30 de juny es va signar el nou contracte i començarà el servei aquesta 
primera setmana. 
 
Pel que fa al manteniment de les zones verdes, és cert que ho hem assumit 
amb la brigada i en recursos propis, encara que el proper dilluns comencen dos 
peons com a personal de reforç de l’estiu. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per contestar la pregunta envers al traspàs de la 
partida de festes, dient que es va quedar que cada plenari es farien les 
modificacions pressupostàries oportunes per donar prioritat a les accions de 
reactivació socioeconòmica, per tant un cop passat el més d’agost la regidoria 
d’hisenda podrà fer els traspassos pertinents i ja veurem si hi ha altres accions 
al pla que s’hagin de derivar de la partida de festes. 
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Tot seguit dóna la paraula al Sr. Alginet, dient que el primer prec, és envers a la 
situació dels micròfons amb els portaveus dels grups, per a que es situïn d’un 
altra manera i amb igualtat de condicions perquè puguem sortir tots per la 
pantalla a la web. 
 
Continua amb una pregunta, dient que al març de 2017, es va presentar un 
recurs contenciós-administratiu contra la denegació d’un ajut LEADER de la 
Cambra Agrària de Jesús i Maria. Voldríem saber la situació actual i que es 
pensa fer amb aquell projecte que es va quedar penjat. 
 
Fa el prec que al centre comercial entre el c/ Major i el c/ Estació on estan els 
arbustos, hi ha trencadalles i herba, demanem que es netegi si encara no s’ha 
fet. 
  
Pel que fa a les jardineres del Goles de l’Ebre estaria be harmonitzar i/o 
homogeneitzar totes les plantes. 
 
Envers al carril bici Deltebre-Riumar, voldríem saber la previsió que hi ha per 
poder-se arreglar i netejar l’herba.  
 
També voldríem saber si s’ha netejat l’Hort de Pasqual? 
 
Un altra qüestió seria els panissars, horts amb aigua estancada i herba 
acumulada entre el Canal i el riu. 
 
Un altre tema és l’incivisme amb els contenidors, i crec que aquests incívics 
mitjançant via campanya o bé mitjançant les ordenances s’haurien  d’aïllar, per 
no donar una imatge negativa que no es correspon ni amb els del servei, ni 
amb la imatge de municipi turístic que es vol donar. 
 
Pel que fa zona de la Platja de la Marquesa, hi ha queixes d’accessibilitat als 
aparcaments. 
 
La zona d’aparcament de les autocaravanes al passeig fluvial que actualment 
no es pot aparcar, seria convenient posar un cartell al cap del carrer per no 
crear situacions complicades i que vagin a l’aparcament autoritzat a la zona 
d’Arrossaires. 
 
I per últim, dir-los que ens posem a plena disposició, referent al tema de la 
inacció al Delta pel que fa als efectes del temporal Gloria, atès que ja han 
passat molts mesos i és una situació d’urgència i la regressió continua 
avançant, per tant s’hauria d’exigir a totes les administracions que tinguin 
competència per que facin accions urgents i imminents. 
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El Sr. alcalde li passa la paraula al regidor Sr. Joan Lucas i aquest contesta a la 
pregunta de la neteja del centre comercial, dient que aquest matí s’ha netejat. 
 
Pel que fa al tema de les jardineres del centre de La Cava, mirarem d’unificar 
criteris i repartir-los. 
 
Referent al tema del carril bici de Riumar, forma part del manteniment de les 
zones verdes de Riumar i està programat que en les properes setmanes es faci 
per trams l’adequació del carril bici. 
 
La pregunta a la neteja de l’Hort de Pascual, es va netejar una parcel.la i 
manca un altra. 
 
Envers al prec de l’incivisme dels contenidors comparteixo el 100% el que ha 
dit, ja que manca molta educació en aquest sentit, però també és cert que a les 
ordenances recullen les sancions per abocar fora dels contenidors i sempre 
que es dona el cas s’envia a la Policia Local per sancionar si se sap qui ho ha 
fet. 
 
Referent a l’aparcament de la zona de la Platja de la Marquesa, ja està prohibit 
aparcar a un dels laterals i referent al camí del Pal no es pot prohibir l’accés per 
l’existència de les bombes i les terres d’arròs però si que es podria recomanar 
no aparcar. 
 
L’aparcament de les autocaravanes al Passeig Fluvial està previst que les 
properes setmanes es reprenguin els treballs i l’enterrament d’aquesta zona on 
quedaran 8000 m2 per a pàrquing de cotxes i s’habilitarà una zona de pàrquing 
per a les autocaravanes. 
 
Finalitzat el torn de respostes del Sr. Lucas al Sr. Joan Alginet, el Sr. Alcalde li 
dóna la paraula al Sr. Castro per continuar les respostes del portaveu d’ERC-
MD, dient que pel que fa al tema dels micròfons, a una reunió del COPATE, el 
Sr. Alginet tenia una taula per a posar els papers i els altres, com ell mateix, 
se’ls va haver de posar damunt les cames, per tant que s’apliqui ell mateix 
aquest prec. 
 
I, referent al BEMO, dir que es van presentar dos contenciosos, un es va 
resoldre a favor de la persona que va presentar el contenciós i pel que fa al de 
l’ajuntament, momentàniament està pendent que l’estudiéssim i estem mirant si 
hi cap recurs, ja que no entenem que els dos recursos motivats d’igual manera, 
un s’hagi resolt d’una manera i l’altre d’un altra manera.  
 
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 
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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 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


