Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

NÚM.: 6/2020
DATA: 27 DE MAIG DE 2020
HORA INICI: 21:30 H.
HORA FINALITZACIO: 00:35 H. DIA 28 DE MAIG DE 2020
LLOC: VIA TELEMÀTICA Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per existir
situació de força major o de greu risc col·lectiu de conformitat amb la
declaració de l’estat d’alarma aprovat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de
març.
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas
Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet
Aliau, Sra. Laura Fabra Verge, Sr. Rafa Flores Andreu, Sra. Vanessa Callau
Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú.
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra.
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES SEGÜENTS ACTES:
-

ORDINÀRIA NÚM. 4/2020, DE 4 DE MARÇ
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 572020, DE 29 D’ABRIL

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a les
actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat.
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2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D’HISENDA
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 1R
TRIMESTRE DE 2020.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art.16
Ordre HAP/2105/2012 1r trimestre de 2020, restant el Ple assabentat.
3R.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 1R TRIMESTRE DE
2020 D’ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS
AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 1r
trimestre de 2020 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el ple assabentat.
4T.- DONAR COMPTE DE L’OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2020 TRAMÈS AL
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’obligació de la tramesa de la
Llei de morositat 1r trimestre de 2020, restant el Ple assabentat.
5È.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
D'AJUST 1R TRIMESTRE DE 2020 AL MINISTERI D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia,
es dóna compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 1r trimestre de
2020 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple
assabentat.
6È.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DEL RESUM PLA ANUAL CONTROL
FINANCER 2019.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de
l’obligació de l’informe del resum pla anual control financer 2019, restant el Ple
assabentat.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE
RECAPTACIÓ EXERCICI 2019
Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 20 de maig 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
#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al
Ple de la corporació INFORMA:
MEMÒRIA:
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En data 7 de gener de 2013, per acord de Ple Municipal en sessió del dia 05 de
desembre de 2012, es formalitzà el conveni regulador de la Delegació de
Facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de
l’Ajuntament de Deltebre a favor de la Diputació de Tarragona.
Atès que s’ha de procedir a aprovar el compte de recaptació de l’exercici 2019.
Per tot l’esmentat anteriorment PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
1r. Aprovar el compte de recaptació exercici 2019, delegat a BASE, amb les
següents dades:
BASE
COMPTES DE RECAPTACIO ANUALS
ANY 2019 I ANTERIORS
(AMB BAIXES)

CONCEPTE

IMPORT CARREC

BAIXES

PADRONS -VOLUNTARIA
NO LIQUIDABLE

7.368.171,46

VOLUNTARIA LIQUIDABLE
EXECUTIVA

CARREC LIQUID

INGRES
AJUNTAMENT

%

67.417,04

7.300.754,42

6.110.170,89 83,69

3.733.759,27

60.589,23

3.673.170,04

6.477.608,42

290.718,41

6.186.890,01

INTERESSOS
DEMORA A
FAVOR
AJUNTAMENT

RECARREC A
FAVOR
AJUNTAMENT

PREMI BASE

1.989,88

0,00

168.029,77

1.700.696,90 46,30

4.509,95

0,00

69.917,51

997.550,43 16,12

44.832,42

0,00

3.059,64

INTERESSOS
DEVENGATS

COSTES GESTIO INGRES EFECTIU
MULTES
AJUNTAMENT

0,00

0,00

5.944.131,00

0,00

0,00

1.635.289,34

430,05

2.320,20

1.036.572,96

DESPESES PERSONAL
DESPESES CESSIO LOCAL
DEVOLUCIONS INGRES
TOTAL

27.399,87
10.293,64
-95.686,57
17.579.539,15

418.724,68

17.160.814,47

8.808.418,22 51,33

51.332,25

0,00

241.006,92

430,05

2.320,20

8.558.000,24

2n. Aprovar el compte de recaptació exercici 2019 no delegat a BASE amb les
següents dades:

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
COMPTE ANUAL DE RECAPTACIO
ANY 2019

CONCEPTE

EXERCICIS TANCATS
RECARREC EXECUTIVA
EXERCICI CORRENT
TOTAL

IMPORT
CARREC

15.999,05

BAIXES

CARREC
LIQUID

INGRES
AJUNTAMENT

%

EXECUTIVA
PASSAT A
BASE

TOTAL PENDENT
CARRECS

1.346,48

14.688,41

13.376,75

91,07

1.311,66

73.722,71

26.832,97

46.889,74

8.328,36

17,76

26.712,82

38.561,38

89.757,60

28.179,45

61.578,15

21.705,11

35,25

26.712,82

39.873,04

35,84
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3r. Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrea d’Hisenda i
a BASE- Gestió d’ingressos.
La Corporació, no obstant això acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord
8È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ BASES
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2020
Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 20 de maig 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:
ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre en la sessió de data 20 de novembre de
2019 aprovà inicialment el pressupost, plantilla i bases d’execució de l’exercici
2020.
L’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte al BOPT inserció CVE2019-10553 de data
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25 de novembre de 2019 i al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament de
Deltebre, no presentant-se al·legacions durant l’esmentat termini.
En data 20 de desembre de 2019 es va fer la publicació definitiva mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província inserció número CVE2019-11536.
Vist que s’ha de procedir a la modificació d’una part de les bases d’execució del
pressupost aprovades per a l’exercici 2020 d’acord amb un nou redactat que
s’adjunta com a annex a aquesta proposta.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació
dels següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost
per a l’exercici 2020, les quals s’adjunten com a annex a aquesta proposta.
2n.- Exposar al públic aquesta modificació de les bases d’execució del
pressupost per a l’exercici 2020 mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda per
al seu coneixement i efectes oportuns.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
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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
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS 2020.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 20 de maig 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:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2020:
Atès que en virtut de l’entrada en vigor el passat dia 14 de març del Reial
Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19, s’ha provocat un greu
perjudici econòmic a molts de veïns i veïnes del municipi de Deltebre.
Atès que l’Ajuntament de Deltebre vol fomentar l’àmbit de la cohesió social i de
la dinamització econòmica del municipi i per a la qual cosa es va aprovar per
acord de ple municipal en sessió extraordinària de data 29 d’abril de 2020 el
Pla de reactivació socioeconòmica del municipi de Deltebre.
Vistos els informes que consten a l’expedient i atès que les taxes i els preus
públics no són instrument d'imposició obligatòria, es proposa la modificació de
les següents Ordenances:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12 – TAXA PER
LLICÈNCIES OBERTURA ESTABLIMENTS.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“De manera transitòria, es suspèn l’article 8. Quota Tributària de la Taxa per
Llicències d’Obertura d’Establiments amb efectes del dia 14 de març de 2020 i
fins al 31 de desembre 2020, prèvia sol·licitud dels/de les interessats/des, la
qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots
els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 - TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
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“De manera transitòria, es suspèn l’article 5. Quota Tributària de la Taxa per
l’Ocupació de Terrenys d’ús Públic amb terrasses amb efectes del dia 14 de
març de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, prèvia sol·licitud dels/de les
interessats/des, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de
suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 - TAXA PER L'ENTRADA DE
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE LA VIA
PÚBLICA PER A ESTACIONAMENT EXCLUSIU, PARADA DE VEHICLES I
CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“De manera transitòria, es suspèn de l’article 9 Quota tributària punt 3.
Reserva temporal d’espais de les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i
descàrrega de mercaderies amb efectes del dia 14 de març de 2020 i fins que
finalitzi l’estat d’alarma, prèvia sol·licitud de/de les interessats/des i acreditant
que no han realitzat l’activitat econòmica relacionada amb el fet imposable, la
qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots
els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20.- TAXA PER L'OCUPACIÓ
DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES, CASETES
DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, AIXÍ COM
INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC I
APROFITAMENT CINEGÈTIC.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“De manera transitòria, es suspèn l’article 5. Quota Tributària. Tarifa Primera
de la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’ús Públic amb casetes de venda amb
efectes del dia 14 de març de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, prèvia
sol·licitud dels/de les interessats/des, la qual reprendrà la seva vigència un cop
finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21.- TAXA PER L'OCUPACIÓ
DEL MERCAT MUNICIPAL
S’afegeix un Disposició Transitòria:
“De manera transitòria, es suspèn:
- Taxa per l’Ocupació del Mercat Municipal, article 6. Quota tributària: A)
Parades fixes als mercats de "La Cava" i "Jesús i Maria": Caselles interior
mercat; Pedra de peix i Lloc de fruita i verdures amb efectes del dia 14 de
març i fins que finalitzi l’estat d’alarma, la qual reprendrà la seva vigència un
cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa
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- Taxa per l’Ocupació del Mercat Municipal, article 6. Quota tributària: B)
Parades eventuals, llocs per metres lineals, se suspèn, pel que fa al Mercat
setmanal dels dijous, el pagament corresponent a l’últim dijous de cada mes
prèvia acreditació per part de/de la interessat/da que ha ocupat la parada els
altres tres dijous del mateix mes i fins al 31 de desembre de 2020 i se suspèn,
pel que fa al Mercat que es realitza al nucli de Riumar els dissabtes a partir del
mes de juny, el pagament corresponent a l’últim dissabte de cada mes prèvia
acreditació per part de/de la interessat/da que ha ocupat la parada els altres
tres dissabtes del mateix mes i fins al 12 de setembre de 2020, la qual
reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els
efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25 – TAXA PER L'EXPEDICIÓ
DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“De manera transitòria, es suspèn l’article 5. Tarifes de la Taxa per l’Expedició
de Documents Administratius: 2. Compulses de documents, 3. Certificats i 14.
Per l’expedició de cada volant d’empadronament, amb efectes del dia 14 de
març de 2020 i fins al 31 de desembre 2020, sempre a sol·licitud dels/de les
interessats/des i que aquest petició de documentació tingui un objecte
prestacional o social, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el
termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la
mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 – TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS.
S’afegeix una Disposició Transitòria
“De manera transitòria, es suspèn la Taxa per la Prestació de Serveis
Urbanístics, article 6. Base Imposable. Tarifes, amb efectes del dia 14 de març
de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020, prèvia sol·licitud dels/de les
interessats/des, i prèvia acreditació documental de que aquesta taxa està
relacionada amb una situació provocada pel COVID 19 o pel temporal Glòria i
en els següents supòsits: I.- Obres menors i en règim de comunicació i
declaració responsable, V.- Certificacions de qualificació urbanística,
característiques de l’habitatge, etc., per unitat, VI.- Certificat urbanístic genèric i
XIII. Consultes urbanístiques i mediambientals presentades en forma escrita,
que suposin l’emissió d’informes d’òrgans municipals, la qual reprendrà la seva
vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els
obligats tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 - TAXA PER
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
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“De manera transitòria, es suspèn de l’article 6. Quota tributària – Epígraf I –
Supòsit per estacionament de vehicles de durada limitada: Estacionament
anual zona blava prèvia sol·licitud de l’interessat dintre del termini d’un mes
des de que finalitza l’estat d’alarma, amb efectes del dia 14 de març de 2020 i
fins que finalitzi l’estat d’alarma, la qual reprendrà la seva vigència un cop
finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 – TAXA PER L’ÚS
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I ESPAIS MUNICIPALS.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“De manera transitòria, es suspèn la Taxa per l’ús d’instal·lacions Municipals i
espais Municipals, article 6. Quota tributària per a entitats públiques o privades
que tinguin la finalitat d’organitzar casals d’estiu i activitats complementàries a
l’educació, lleure, cultura i serveis assistencials, amb efectes del dia 14 de març
de 2020 fins al 31 de desembre 2020, la qual reprendrà la seva vigència un cop
finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa”.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 - PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“De manera transitòria, es suspèn el Preu públic per a la utilització de les
instal·lacions esportives municipals, article 6. Quota tributària. Tarifa Tercera:
Centre Esportiu del Delta apartats 1 i 2, amb efectes del dia 14 de març de
2020 fins a 15 dies posteriors un cop es produeixi a la reobertura del Centre
Esportiu, la qual reprendrà la seva vigència un cop finalitzi el termini de
suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la mateixa
Es bonificarà un 100% el Preu públic per la Utilització de les Instal·lacions
Esportives Municipals, article 6. Quota tributària – Tarifa 1: utilització puntual
instal·lacions esportives municipals excepte Centre Esportiu del Delta, Tarifa 2:
Abonaments mensuals instal·lacions esportives municipals excepte Centre
Esportiu del Delta i un 50% el Preu públic per la Utilització de les Instal·lacions
Esportives Municipals, article 6. Quota tributària – Tarifa Tercera pels següents
supòsits: 5. Lloguer pista de Pàdel i Tennis, 6. Lloguer Pavelló i 7. Lloguer de
Sales i Espais del Centre Esportiu del Delta a les entitats públiques o privades,
amb seu social a Deltebre, per a la realització d’activitats complementàries a
l’educació, esportives, lleure, cultura i serveis assistencials per un termini
màxim de tres mesos. Les sol·licituds s’hauran de presentar un cop finalitzi
l’estat d’alarma i com a data màxima el 31 de desembre de 2020”.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
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PRIMER.
Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de
2020, d’acord amb la relació que es detalla a la proposta.
SEGON.
Exposar al públic el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d'anuncis electrònic de la Corporació, així com en el portal de
transparència d'aquest Ajuntament, a la web www.deltebre.cat per tal de que
contra el mateix, en un termini de TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les
al·legacions o reclamacions que s’estimin pertinents, en el benentès de què, en
cas de no presentar-se’n, s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre
tràmit. En el cas que es presentin seran resoltes pel ple municipal.
TERCER.
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), 25 de maig de 2020. Sgt. M Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENTS DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2020 TRASPÀS ENTRE PARTIDES
SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA I NÚM. 4/2020 PER CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.
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 20 de maig de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs Franch,
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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:
ANTECEDENTS
Vist l’estat d’execució del pressupost a data maig de 2020 el seu apartat de
despeses i altres es desprèn que hi ha partides de despeses amb consignació
insuficient, altres a les quals no s’esgotarà la seva consignació.
Atès que en l’expedient 3/2020 per transferència entre partides sense
vinculació jurídica que s’adjunta desglossat per partides es pot observar que
són transferències de crèdit que no incrementen el pressupost.
Atès que, en l’expedient 4/2020 per crèdits extraordinaris que s’adjunta per
aplicacions pressupostàries tampoc s’incrementa el pressupost.
Atès que les transferències proposades afecten a retribucions òrgans de
govern, despeses corrents, despeses financeres i transferències corrents.
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, PROPOSA al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- Que s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2020 i 4/2020
que s’adjunta amb el següent desglossament:
Transferències de crèdits exp.3/2020
Crèdits extraordinaris exp.4/2020

57.131,48.-€
348.000,00.-€

Finançament
Transferències de crèdits exp.3/2020
Crèdits extraordinaris exp.4/2020

57.131,48.-€
348.000,00.-€
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EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 3/2020
“Traspàs entre partides sense vinculació jurídica”

Aplicació pressupostària

Descripció

46300.16100
46602.23100
46604.23100
48000 23100
48000.23102
48000.92000
48100 43300

ALTRES TRANSF.CORPORACIÓ MANCOMUNITAT
ATENCIÓ PERSONES - APORTACIÓ S.INFORMATICA ATENCIÓ DONES
ACCIÓ SOCIAL - CONVENI CONSELL SIS
AJUTS ACCIÓ SOCIAL
AJUTS URGÈNCIA SOCIAL
ASSOCIACIONS MUNICIPALISTES
PREMIS I BEQUES ACCIÓ COMERCIAL
TOTAL ALTES

22699 92001
20600.92000
22699.33802
22699.33803
22699 43202
31000.01100
31000.01101
31100.93400

LOGISTICA I ACTES
ADM.GRAL. - EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ. RENTING
ALTRES FESTES
ACCIONS ARTÍSTIQUES
FESTES DE L'ARRÒS
INTERESSOS PRÉSTEC LLARG TERMINI
INTERESSOS OPERACIONS DE TRESORERIA
DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
TOTAL BAIXES

Alta

Baixa

28.660,63
396,56
3.658,29
2.000,00
20.000,00
416,00
2.000,00
57.131,48
2.000,00
21.076,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
5.500,00
4.555,48
57.131,48

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 4/2020
“Crèdits extraordinaris”

Apliació pressupostària

Descripció

48000.23105
48000.23106
48000.31202
48000.31203
48000.23107
48000 23108

AJUTS COVID EURODELTA
INCENTIUS ECONÒMICS A L'ACCIÓ COMERCIAL I TURÍSTICA COVID
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA COVID FECOTUR MARQUETPLACE
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CREU ROJA COVID
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PROTECCIÓ CIVIL COVID
APORTACIÓ EXTRAORDINÀRIA CÀRITAS COVID
TOTAL ALTES

10000.91200
21000.15320
22609.33401
43200.22699
22601.91203
22699.43201
22699.33801
22699.43202
22799.34200
48000.33804
48000 92001

RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVEN
IMATGE DE POBLE - CASC URBÀ
DELTEBRE DANSA
ENFOCAMENT TURÍSITC
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DELTAFIRA
PIROMUSICAL DE L'EBRE
FESTES DE L'ARRÒS
GESTIÓ CENTRE ESPORTIU
CONVENI ASSOCIACIÓ VEÏNS BARRACOT
TEIXIT ASSOCIATIU

Altes

Baixes

120.000,00
200.000,00
15.000,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
348.000,00

NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA
NOVA

3.400,00
50.000,00
25.000,00
44.600,00
5.000,00
122.000,00
14.000,00
20.000,00
46.000,00
3.000,00
15.000,00
348.000,00

2n.- Que els presents expedients de modificacions de crèdits 3 i 4 segueixin els
tràmits de publicació d’acord amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004
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de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3r.- Exposar al públic les modificacions de crèdits 3 i 4 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 dos 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.
4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 20 de maig de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL
REGLAMENT PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ D'HABITATGE
DESOCUPAT AMB CARÀCTER PERMANENT, A L'EFECTE D'INCENTIVAR
LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER
Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 20 de maig de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs Franch,
Tinenta d’Alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
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“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:
ANTECEDENTS
1.- Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar el Reglament que té per
objecte la regulació de les condicions per a determinar els immobles de
caràcter residencial desocupats amb caràcter permanent per inscriure’ls en el
Registre municipal d’habitatges desocupats i incentivar la seva entrada en el
mercat de lloguer que haurà de ser creada pel Ple de l’Ajuntament de Deltebre,
d’acord amb els articles 48.2.c) i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i en virtut de l’autonomia local que la Constitució i Lleis reconeixen
als ens locals.
2.- Atès que l’aprovació d’aquest Reglament es per tal de contribuir en la
mesura del possible a fer efectiu el dret a un habitatge digne tal com estableix
l'article 47 de la de Constitució; en ús de l'autonomia local establerta pels
articles 133.2 i 140 de la Constitució i 3 i 4 de la Carta Europea d'Autonomia
Local; de la potestat reglamentària, dels articles 4.1, 106 i concordants de la
Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, del Decret legislatiu
2/2003, i en especial l’article 42 de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge on
assenyala que la Generalitat, en coordinació amb les administracions locals
han d’impulsar polítiques de foment per a potenciar la incorporació al mercat,
preferentment de lloguer, dels habitatge buits o permanentment desocupats. En
aquest Reglament s'estableixen les condicions per a determinar quan i en quins
supòsits els habitatges de caràcter residencial del terme municipal de Deltebre
tindran la condició de desocupats, amb caràcter permanent, amb vista a
fomentar i incentivar el mercat de lloguer, i convidar als propietaris a la cessió o
ocupació d’aquests immobles per al foment de l’habitatge de lloguer en el
municipi així com donar a conèixer les mesures de foment de que disposen i
per tant només té la pretensió de desenvolupar una llei existent no vulnerant el
principi de seguretat jurídica que suposaria regular una matèria ex novo.
FONAMENTS
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntament la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquests potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
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Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntament
es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de
naturalesa reglamentària.
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les
entitats locals poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar
bans, que en cap cas poden oposar-se a les lleis.
L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
1r. Amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a)
b)
c)
d)

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

2n. Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simples dels
membres presents, en els termes del que disposa l’article 47 de la LRBRL.
3r. Informació pública i audiència de les persones interessades del termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la
Corporació, al BOPT, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns,
societats i a les entitats que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
4rt. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simples dels membres presents. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
5è. Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre del
reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, al
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BOPT i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOPT en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegre i fefaent del text definitiu aprovat
s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en
el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor
una vegada transcorregut 15 dies des d’aquesta comunicació, si les
administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Publicar anunci informatiu sobre la voluntat d'aquest ajuntament
d'aprovar el Reglament PER A DETERMINAR LA CONDICIÓ D'HABITATGE
DESOCUPAT AMB CARÀCTER PERMANENT, A L'EFECTE D'INCENTIVAR
LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE LLOGUER a la web municipal,
així com al portal de transparència, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, per un termini de 20 dies hàbils.
Per mig de la consulta pública s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
SEGON.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea #Deltebre Projecció subàrea de servei a les persones per al
seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. M Elisabeth Tomas
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.
GESTIÓ INTERNA
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
MUNICIPAL PEL QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT DE
CONTRACTACIÓ MENOR I EL REGISTRE D’EMPRESES LICITADORES DE
DELTEBRE (RELDE)
Enunciat el 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 20 de maig de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs Franch,
Tinenta d’Alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“La qui subscriu, com a Tinenta d’alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient de
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Exp. General:
Assumpte:

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

ANTECEDENTS
1.- Atès que per la Disposició final primera punt 1 del Reial Decret Llei 3/2020 de
4 de febrer, publicat en el BOE de data 5 de febrer de 2020, es va modificar la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament
Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014
donant una nova redacció a l’art. 118 de la LCSP:
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Article 118. Expedient de contractació en contractes menors.
1. Es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior
a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros,
quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis, sense
perjudici del que disposa l'article 229 en relació amb les obres, serveis i
subministraments centralitzats en l'àmbit estatal.
2. En els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà l'emissió
d'un informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la
necessitat del contracte i que no s'està alterant el seu objecte per tal
d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en l'apartat anterior.
3. Així mateix es requereix l'aprovació de la despesa i la incorporació a
aquest de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que les
normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.
4. En el contracte menor d'obres, haurà d'afegir-, a més, el pressupost de
les obres, sense perjudici que hagi d'existir el corresponent projecte quan
sigui requerit per les disposicions vigents. Igualment s'ha de sol·licitar
l'informe de les oficines o unitats de supervisió a què es refereix l'article
235 quan el treball afecti l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.
5. El que disposa l'apartat 2n d'aquest article no és aplicable en aquells
contractes el pagament es verifiqui mitjançant el sistema de bestretes de
caixa fixa o un altre similar per fer pagaments menors, sempre que el valor
estimat del contracte no excedeixi de 5.000 euros.
6. Els contractes menors es publicaran en la forma que preveu l'article
63.4.
2.- Aquest que aquest ajuntament necessita modificar el reglament municipal pel
qual es regula el procediment de contractació menor i el Registre d’Empreses
Licitadores de Deltebre (RELDE), per adaptar-lo a la modificació de la LCSP
(art.118) i per realitzar algunes modificacions mínimes per tal d’adoptar mesures
de reactivació econòmica.
FONAMENTS DE DRET
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1.- Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi. Sens perjudici
dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntaments es
materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de
naturalesa reglamentària.
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les
entitats locals poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar
bans, que en cap cas poden oposar-se a les lleis.
2.- L’aprovació o la modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha
d’ajustar al procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178
del TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS).
3.- Amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma. En el cas que ens
ocupa es considera que no procedeix la consulta atès que, tret de petits
aspectes sense transcendència, la modificació únicament adapta el reglament
a LCSP, la qual cosa resulta preceptiva. Es considera que la modificació no té
un impacte significatiu en l’activitat econòmica i no suposa obligacions
rellevants als destinataris, es prescindirà doncs del tràmit de la consulta pública
(art. 133.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques)
4.- Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres
presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL.
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5.- Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial de la modificació s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la
Corporació, al BOP, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o
a les associacions que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
6-. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simple dels membres presents. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
7.- Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança o reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació,
al BOP i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC
la referència del BOP en què es publica el text íntegre.
8.- L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu
aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de
Catalunya en el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament
entra en vigor una vegada transcorreguts 15 dies des d’aquesta comunicació, si
les administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment la modificació del reglament municipal pel qual es regula
el procediment de contractació menor i el Registre d’Empreses Licitadores de
Deltebre (RELDE) per adaptar-lo a la nova normativa i per tal d’adoptar algunes
mesures de reactivació econòmica.
2n.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha
de fixar en el tauler d’anuncis electrònic d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al
BOPT, al DOGC i a un diari per un període de 30 dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al BOPT, dins el qual els interessats podran
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3r.- En el cas que no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord
inicial elevat a definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al
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tauler d’anuncis de la corporació, al BOPT i al butlletí informatiu local. També
s’ha de publicar al DOGC la referència del BOPT en què es publica el text
íntegre.
4t.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrees d’hisenda i
de gestió interna per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
RELACIONS INSTITUCIONALS
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE A L’ASSOCIACIÓ TAULA DE CONSENS PEL DELTA I
D’APROVACIÓ DELS SEUS ESTATUTS
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 20 de maig de 2020, el Sr. Joan Lucas Bo, Regidor
de Polítiques Ambientals i Platges, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, com a alcalde-president, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
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Atès que s’ha constituït l’Associació TAULA DE CONSENS PEL DELTA que té
com a fins:
1.- Treballar com a instrument de defensa del territori enfront la regressió i
altres problemàtiques que afecten o pugin afectar a la sostenibilitat ambiental,
social i econòmica del Delta de l’Ebre.
2.- Elaborar, redactar, impulsar i dur a terme les accions necessàries per
protegir el litoral del delta i la qualitat ecològica de les seves llacunes i badies”.
3.- Establir les estratègies i intervencions al delta de l’Ebre que s’han de basar
en els principis d'una gestió integrada de les zones costaneres. Aquesta gestió
s'ha de dur a terme sobre la base d’una perspectiva àmplia i global que tingui
en compte la interdependència i disparitat dels sistemes naturals i les activitats
humanes que tenen incidència al delta de l’Ebre.
4.- Davant de qualsevol amenaça al Delta com el canvi climàtic, defensar i
promoure totes aquelles accions que tinguin per finalitat:
- Reduir la vulnerabilitat i el risc per a les persones.
- Protegir les activitats econòmiques i dels béns econòmics potencialment
afectats
- Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ambientals amenaçats”.
5.- En general, tots els fins lícits i legalment permesos que s'enquadren en
l'esperit d'aquests estatuts i tot i no estar explícits en els mateixos, constitueixin
el seu pressupost, complement o conseqüència.
Atès que per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà les seves
activitats:
1.- Promoure, encarregar i/o participar en tots els estudis, projectes, assajos,
proves experimentals, obres, i similars, públics o privats, necessaris perquè en
el menor termini possible s’aconsegueixin les finalitats de l’Associació.
2.- Promoure, encarregar i/o participar en esdeveniments públics o privats per
donar a conèixer l’Associació i les seves finalitats.
3.- Promoure, encarregar i/o participar en l’organització d’esdeveniments per
obtenir finançament per a l’Associació o per a donar suport a qualsevol
iniciativa pública o privada que tingui la mateixa finalitat que la dita Associació.
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4.- Promoure, encarregar i/o participar en cursos de formació tant com a
educadors com a alumnes, sempre que aquests siguin adreçats a
professionalitzar i ampliar els coneixements de l’Associació.
5.- Compra, lloguer o anàloga situació, de béns mobles o immobles necessaris
per a l’Associació.
6.- Fabricació i/o comercialització, mitjançant l’Associació o un tercer de
merchandising, participacions de sortejos i similars, amb la finalitat de finançar
l’Associació.
7.- Realització o encàrrecs de vídeos i música promocional, viatges, estades
que siguin necessàries per a la difusió dels objectius de l’Associació o per a
professionalitzar els socis.
Atès que en queda exclòs tot ànim de lucre.
FONAMENTS DE DRET
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques
Article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula pel Consens del Delta.
Atès que els estatuts de l’esmentada Associació recullen l’establert a l’article
321-4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques així com l’establert a l’article 7 de la Llei
orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació.
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre a l’Associació
Taula de Consens pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part
expositiva de la proposta.
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2n.- L'acord d'adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d'un mes
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els
interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents. En el cas que se´n
presentin seran resoltes pel ple de la Corporació i en el cas que no se’n
presentin l’acord d’adhesió esdevindrà definitiu. Aprovada definitivament
l'adhesió es remetrà l'acord a l'Associació Taula de Consens pel Delta, als
efectes oportuns.
3r.- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació
Taula de Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es
dóna per reproduït.
4t.- Designar representant de l’Ajuntament de Deltebre a l’Associació Taula de
Consens pel Delta al Sr. Lluís Soler Panisello, alcalde-president.
5è.- Notificar el present acord a la resta de municipis i ens membres de
l’Associació.
6è.- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per signar quants
documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.
7è.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees
d’hisenda i relacions institucionals per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig 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 a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.
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#DeltebreProjecció
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ
DE BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LA
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA
IMATGE DE POBLE DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 20 de maig de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, Regidora d’Acció Comercial, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabet Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
de #DeltebreEficient i regidora delegada de la subàrea de revalorització
econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2020 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionarlo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge
del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre la modificació de les bases
reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de modificació de bases
reguladores que tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores per a la
sol·licitud i atorgament dels Incentius a la Dinamització Econòmica,
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Ocupacional i per a la millora de la Imatge de Poble del municipi de Deltebre
per a l’exercici 2020.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la
modificació de les bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà
caràcter de definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art.
124 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es
procedirà a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una
referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEfcient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.
15È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS PER AL PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE
DELTEBRE- EXERCICI 2020-
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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
#DeltebreProjecció de data 20 de maig de 2020, el Sr. Carlos Serra Ventura,
Tinent 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 de
#DeltebreEficient i regidora delegada de la subàrea de revalorització
econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2020 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionarlo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge
del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de la modificació de
bases reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de la modificació de les bases
reguladores que tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment la modificació les bases reguladores per a la sol·licitud i
atorgament de subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de
Deltebre per a l’exercici 2020.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la
modificació de les bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà
caràcter de definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art.
27

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

124 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es
procedirà a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una
referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixment.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.

16È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS PER AL TEXIT
EMPRESARIAL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE AMB MOTIU DE LA
SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19
Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 20 de maig de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, Regidora d’Acció Comercial, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabet Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
de #DeltebreEficient i regidora delegada de la subàrea de revalorització
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econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2020 una
partida pressupostària per a dinamitzar el teixit empresarial afectat per l’estat
d’alarma declarat arran del COVID-19.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínims exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament
d’incentius per al teixit empresarial del municipi de Deltebre amb motiu de la
situació generada pel COVID-19.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig 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
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 (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
sis vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), 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.
SERVEI A LES PERSONES
17È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ
DE BASES REGULADORES D'AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS
TRIBUTS MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES
PER A L'EXERCICI 2020.
Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 20 de maig de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Regidora de Servei a les Persones, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la
subàrea de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’ha redactat la modificació de les Bases reguladores de la concessió
d’ajuts socials sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars
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tipificades per a l’exercici 2020, que s’adjunten com a ANNEX 1 a aquesta
proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informe jurídic, en relació a la tramitació
que haurà de seguir la modificació de les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment la modificació de les BASES REGULADORES D’AJUTS
SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A L’EXERCICI 2020, que s’adjunten
com a Annex 1.
SEGON.
Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la modificació de les
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no
es presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter
de definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.
Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de serveis a les persones per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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
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adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
18È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES
DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2020.
Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 20 de maig de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Regidora de Servei a les Persones, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la
subàrea de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’ha redactat la modificació de les BASES REGULADORES PER
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I
PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I
NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2020,
que s’adjunten com a ANNEX 1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informe jurídic, en relació a la tramitació
que haurà de seguir la modificació de les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment la modificació de les BASES REGULADORES PER
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I
PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I
NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2020,
que s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la modificació de
les bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no
es presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter
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de definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals
TERCER.
Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea #DeltebreProjecció subàrea de serveis a les persones per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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.
19È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES
PER
L’ATORGAMENT
D’AJUTS
SOCIALS
EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ CAUSADA PEL
CORONAVIRUS (COVID-19) – EURODELTA.
Enunciat el contigut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 20 de maig de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Regidora de Servei a les Persones, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la
subàrea de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’han redactat les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ
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CAUSADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19) – EURODELTA, que s’adjunten
com a ANNEX 1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informe jurídic, en relació a la tramitació
que hauran de seguir les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ
CAUSADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19) – EURODELTA, que s’adjunten
com a Annex 1.
SEGON.
Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.
Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea #DeltebreProjecció subàrea de serveis a les persones per al seu
coneixement
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de maig de 2020. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb setze vots a favor de
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Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts),
Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Rafa Flores
Andreu (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó
(ERC-MD) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP), per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
MOCIONS
20È.- MOCIÓ D'ED-JUNTS DE SUPORT AL MON DE LA CAÇA
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’ED-Junts i SC-CP, en ús de les
facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple de la Corporació eleven la
següent INFORMACIÓ:
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a
l’aire lliure. Com a mostra de la seva importància i tradició, és l’única activitat
amb com a mínim una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat
que practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que
contribueix de manera efectiva a la conservació de la biodiversitat, al
desenvolupament econòmic del món rural i a la seva vertebració social.
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España,
elaborat per Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic
directe, indirecte i induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de
6.475 milions d’euros a l’any i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la
despesa directa de l’activitat cinegètica supera els 5.470 milions d’euros, de
manera que la caça representa el 0,3% del PIB. Això equival al 13% del sector
agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector de la construcció o al 9% del
sector financer.
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la
caça aporta 614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en
concepte de taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe
conclou que els/les caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros
en actuacions de conservació de la natura, més de 230 milions destinats a
repoblacions i altres activitats de conservació mediambiental, i 54 milions al
manteniment d’accessos, pantans, podes, millores de la muntanya i tallafocs,
entre altres.
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L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a
Barcelona Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc
senglar en la modalitat de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs
senglars capturats a Catalunya la temporada de caça 2016/17 ha comportat per
els/les caçadors/es un cost de 80 milions d’euros que repercuteixen en benefici
dels diferents sectors econòmics que envolten la pràctica d’aquesta modalitat.
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats
Cinegètiques de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi,
el terreny cinegètic és de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals
de caça, zones de caça controlada, reserves nacionals de caça i reserves de
caça). Això significa que el 92,9% de la superfície de la nostra Comunitat
Autònoma està destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital
per la conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control
poblacional d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal,
ajudant a reduir el risc d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de
propagació de malalties que afecten als animals de granja i les persones.
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya
ocupa la tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%),
amb major percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%.
D’aquests hi ha una incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un
90% dels accidents. Fins al 31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han
intervingut en 2.496 accidents amb animals implicats. D’aquests, hi ha hagut
134 accidents amb víctimes, els quals han causat un total de 167 víctimes (9
greus, 158 lleus i cap víctima mortal).
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó
que perdura al llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la
recuperació de fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts
d’aigua a les espècies de la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja
que porten a terme els caçadors contribueixen eficaçment a la conservació
d’una espècies protegida emblemàtica com és l’àguila cuabarrada. És
important destacar la col·laboració del col·lectiu de caçadors/es en el Programa
de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la Generalitat de Catalunya de
manera activa, amb la recollida de mostres dels animals caçats. També es
participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida d’animals trobats
morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són analitzats per el
Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de
Veterinària de la UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana
de Caça.
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La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la
caça, o en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen
part de les activitats dels/de les caçadors/es.
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat
que es transmet com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de
Catalunya, profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat
practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials que troben en
aquesta manera de viure un nexe d’unió. No en va, la caça és, per multitud
d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn rural o poble d’origen.
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva
pràctica a Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el
principal representant del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme
que compta amb 40.000 caçadors/es associats/des a més de 960 societats o
clubs de caça ubicats a la totalitat dels municipis catalans i que ostenten la
titularitat de les àrees privades de caça, per cessió contractual dels propietaris
de les finques públiques i/o privades del seu municipi en les que, a més de
practicar la caça, porten a terme entre d’altres les tasques de gestió i
conservació mencionades.
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament
arrelada al territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del
medi natural i al desenvolupament econòmic del món rural català, en especial,
de les comarques més deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població,
construint, d’aquesta manera, un element essencial de vertebració social i per
la conservació del medi ambient català.
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està
sent objecte de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més
agressives) per part d’associacions ecologistes, animalistes i determinats
col·lectius que persegueixen la prohibició d’aquesta activitat, circumstància que
comportaria greus prejudicis econòmics i socials.
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són
més de 4.000 els seus practicants) mitjançant la qual es capturen amb vida, i
sense cap dany, exemplars de les espècies pinsans, verdums, caderneres i
passerells per, posteriorment, ensinistrar-los en el cant. Es una pràctica
totalment innòcua per el medi ambient i no té cap perjudici per l’entorn natural.
A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui
ser perjudicial per la conservació de les espècies citades i que, per tant,
justifiqui la seva prohibició.
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Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist
augmentades exponencialment les seves sancions en aplicació de la llei
5/2020.
Per tot l’exposat proposem que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Deltebre,
declari:
PRIMER. La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i
econòmic a Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada
per els poders públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació
de la biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del món rural català.
SEGON. Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i
l’activitat ocellaire, així com a instar el Govern de Catalunya i el Govern de
l’Estat a recolzar ambdós activitats com a motors de desenvolupament
socioeconòmic del món rural i eines de conservació ambiental.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), maig de 2020. ED-Junts –
Abans de procedir a la votació, el Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Alginet
d’ERC-MD, que diu el següent:
Comparteix el text al 100% però troba en falta contingut Delta o Deltebre. S’ha
parlat de senglars, àligues, perdiu roja, etc. i proposa afegir a la part dispositiva
el següent paràgraf:
Al Delta de l’Ebre i a Deltebre en particular, la caça juga un paper clau en la
defensa de l’entorn i els espais on se desenvolupa l’activitat cinegètica i que va
comportar entre d’altres la creació del Parc Natural del Delta de l’Ebre l’any
1983 amb el suport majoritari del col·lectiu dels caçadors.
Coneguda per tothom és la implicació de les societats de caçadors de Deltebre
en la defensa d’aquests espais naturals com la Badia del Fangar o la Llacuna
del Canal Vell, entre d’altres. Com l’adaptació d’arrossars en petites llacunes
que han comportat augmentar la diversitat de flora i fauna en diversos punts de
l’hemidelta esquerre o en salvar en època de la sembra, les cries dels ànecs
que queden atrapades dintre dels tubs i canals del nostre terme, tot en un
compromís amb el medi ambient, perfectament compatible amb el
desenvolupament d’una activitat centenària al nostre poble que ha plegat
generacions senceres.
Les societats de caçadors són de les entitats amb més història del nostre
poble, i rituals com el barreig de la fotja a la llacuna del Canal Vell o les tirades
de lluna plena, formen part del col·lectiu històric del nostre Delta.
Això pel que fa a la part expositiva.
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A la part dels acords, del primer punt estan 100% d’acord.
Al segon punt quan diu: aquesta Corporació es compromet a recolzar la caça,
s’afegiria, i concretament les societats de caçadors del nostre poble, que
constessin de forma explícita el nom de les Societats de Caçadors.
També afegirien un tercer punt que vindria a dir: Traslladar als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les Conselleries d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, i a Territori i Sostenibilitat, la necessitat de
disposar d’una llei catalana de caça, importantíssima i reivindicada pel sector
que ha de tindre en compte les aportacions i la implicació activa de la
Federació Catalana de Caça en la ponència i redacció d’aquesta llei.
I finalment, un punt quart de traslladar els acords als Grups Parlamentaris, a les
Conselleries esmentades, a la Federació Catalana de Caça, a la Federació de
Caça de les Terres de l’Ebre i a les Societats de Caçadors del nostre poble.
Contesta el Sr. Alcalde i diu que és la Federació Catalana de Caça qui demana
a través de la Societat de Caçadors Sant Miquel de La Cava, la presentació
d’aquesta moció i per tant no es va canviar res del contingut, perquè és la que
es va presentar a tota Catalunya, i per això es va presentar aquesta com a
Enlairem i si es vol sumar se pot sumar. I no sap si tenen autorització per a
desvirtuar o canviar el que se’ls va presentar.
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Robert Bertomeu que és qui va tenir la
reunió amb els caçadors i aquest diu que aquesta moció ja està consensuada
amb totes les federacions de caçadors i per tant creu no tocar la moció i deixarla tal i com està, respectant el text.
No obstant el Sr. Alcalde diu que la intervenció del Sr. Alginet es faci constar en
acta, ja que ells també hi estan d’acord, però respectaran la moció tal i com
està redactada, i si convé al proper ple se fa una moció i la presenten tots.
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 el seu 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.
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21È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER LA RECTIFICACIÓ DELS EFECTES DE
L'ACORD COMERCIAL ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I VIETNAM SOBRE EL
SECTOR ARROSSAIRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel, regidor
del grup 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’11 de febrer de 2020 el Parlament Europeu votava a favor de l’Acord de Lliure
Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam, que
s’afegia als acords ja existents amb Cambodja i Myanmar; els quals havien
provocat un fort impacte al sector arrosser europeu, reduint de manera dràstica
la seva quota de mercat intern. La Unió Europea actualment és el soci
comercial més gran del Vietnam, després de la Xina, i el seu segon mercat
d’exportació, després dels Estats Units.
El precedent dels acords amb Cambodja i Myanmar representa un indicador
que cal tenir en consideració davant del fet que les importacions d’arròs
d’aquests països l’any 2019 van duplicar les de l’any 2018. L’aplicació de la
clàusula de salvaguarda europea per a la varietat d’arròs índica (llarg) va
provocar que aquests països optessin per produir varietat japònica (arròs rodó),
esdevenint així una competència directa de les produccions de l’estat espanyol.
Amb aquest precedent no és d’estranyar que l’Acord amb Vietnam hagi generat
preocupació i rebuig entre els sindicats agraris per les conseqüències que pot
tenir en el preu a pagar als productors d’aquí. De fet a l’Estat espanyol els
darrers vint anys el conreu d’arròs ha vist reduïda la seva superfície un 15%,
passant de les 122.200 hectàrees de l’any 2000 a las 103.800 de l’any passat.
Pel que respecta a la producció d’arròs cal recordar que la Unió Europea no és
autosuficient perquè només és capaç de produir un 60% del que necessita.
D’altra banda, Vietnam produeix 27,8 milions de tones d’arròs mentre quel’Estat
espanyol en produeix al voltant de 836.000 tones, de les quals, 245.000 tones
són exportades, sobretot, a la resta d‘estats europeus.
L’Acord signat per Europa determina que les importacions de les varietats
d’arrossos procedents de Vietnam estaran limitades a 80.000 tones (un 4,7%
aproximadament del total de les importacions arrosseres europees), i els seus
contingents aranzelaris es gestionaran mitjançant llicència d’importació. Les
varietats d’arròs del Vietnam que més importa la Unió Europea són el
blanquejat i el semiblanquejat. L’arròs blanquejat de Vietnam (30.000 tones)
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competeix directament amb la producció europea i representa l’1% del mercat
europeu. Segons dades del Ministeri d’Agricultura el preu de l’arròs blanc
importat de Vietnam costava uns 335 €/tn, sense l’aplicació dels acords
preferencials, a diferència de l’arròs d’aquí que era de 485 €/tn.
Per això l’Acord és vist com una potencial amenaça per al manteniment del
cultiu i la viabilitat de les explotacions arrosseres en llocs com el Delta de
l’Ebre, que a més mereixerien gaudir d’una atenció o protecció especial perquè
per les seves característiques és difícil poder disposar d’altres alternatives
agronòmiques tan òptimes com l’arròs.
Per tot plegat, és necessari establir mesures que evitin repetir els mateixos
efectes que s’han generat amb altres acords comercials semblants. Efectes
relacionats amb l’incompliment dels contingents en volums, dates i preus
d’entrada de productes que han escapat del control de les institucions
comunitàries. O també per la no aplicació de mesures correctores una vegada
constatat que no s’ha respectat el que es va acordar, fet pel qual s’hauria
desencadenat la crisi al sector en qüestió.
Davant la necessitat de fer un seguiment i control dels efectes de l’Acord amb
el Vietnam; i la possible necessitat d’haver de rectificar la seva incidència sobre
els preus i els productors d’arròs d’aquí, el Grup municipal d’ERC-Més Deltebre
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Expressar el rebuig a la signatura de l’Acord de Lliure Comerç entre
la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam.
SEGON.- Demanar al govern espanyol que elabori un informe mensual sobre
l’evolució del mercat global, europeu i intern de l’arròs, així com mantenir els
informes setmanals de preus elaborats pel Ministeri d’Agricultura.
TERCER.- Demanar al govern espanyol que realitzi un estudi semestral de
l’impacte i les repercussions que representen sobre les explotacions i el preu
dels productors d’arròs d’aquí els acords comercials de la Unió Europea amb
Vietnam, Cambodja i Myanmar.
QUART.- Demanar al govern espanyol la creació d’una Mesa de seguiment
anual, on estiguin representades les organitzacions agràries, l’administració de
l’Estat i les Conselleries de les administracions autonòmiques de les principals
zones productores d’arròs; en la que s’avaluïn els efectes i les conseqüències
dels acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja y
Myanmar.
CINQUÈ.- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a
supervisar e informar de manera mensual als seus estats membres i
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organitzacions agràries sobre el flux d’importacions d’arròs derivades dels
acords comercials amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.
SISÈ.- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a aplicar,
en cas de trastorns al mercat de l’arròs, les mesures previstes a l’article 219 del
reglament (UE) Núm. 1308/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, disposant restitucions a l’exportació, o suspenent els drets
d’importació, entre altres actuacions.
SETÈ.- Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Pesca i
Alimentació, al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i als grups
parlamentaris catalans amb representació al Congrés de Diputats.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 29 d’abril de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau 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 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.
22È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER CLARIFICAR LES PRESSUMPTES
IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanessa Callau,
regidora del grup 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
Si una cosa ha caracteritzat la monarquia espanyola de les darreres dècades
han estat els escàndols. Especialment aquells que envolten a la figura de Joan
Carles I. Ara, i en plena crisi sanitària i social que viu el país arran l’emergència
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del coronavirus, la monarquia espanyola i el rei Felip VI admeten sense
vergonya les possibles irregularitats en els comptes del rei emèrit.
Les investigacions periodístiques apunten a un compte bancari suís del Rei
Joan Carles en què hi hauria 100 milions de dòlars provinents de l’Aràbia
Saudita. Una fortuna feta a base de negocis de venta d’armes entre d’altres a
països com l’Aràbia Saudita, que segons fons no oficials (ja que la llei
franquista 9/1968 de secrets oficials ho impedeix), supera els 2.000 milions
d’euros. La fortuna reial ha estat dipositada, segons les mateixes informacions,
en bancs suïssos per evitar el control de qualsevol tipus.
Ara, enmig de l’escàndol, lluny d’explicar la veritat i regularitzar aquesta
situació, l’actual rei Felip VI ha renunciat públicament a l’herència paterna, en
un intent d’amagar aquesta situació i netejar la seva imatge. El comunicat emès
el passat 15 de març en què Felip VI renuncia a l’herència del rei emèrit es va
fer amb nocturnitat i traïdoria, aprofitant el context en què, lògicament, la
ciutadania està preocupada per la crisi sanitària i humanitària que estem vivint.
Tal és la maniobra, que ha estat precipitada i sense anàlisi prèvia, que queda
per veure que la renúncia sigui possible, ja que segons l’article 991 del codi civil
no és senzill renunciar a una sola part de l’herència.
Cal clarificar aquest origen i arribar fins al fons de la qüestió al voltant d’una
monarquia corrupta i hereva del franquisme. De manera implícita la monarquia
espanyola accepta l’origen poc net del fons que ha gestionat la Casa Reial fora
del pressupost públic. Per tots aquests motius, Esquerra Republicana ha instat
la Comissió Europea a investigar aquest suposat cas de blanqueig de capitals, i
ha presentat una sèrie de demandes al Congrés dels Diputats, per crear una
comissió d’investigació, que permeti investigar fins al final l’origen de la fortuna
dels Borbó. La constitució no pot ser una excusa per tapar de nou la corrupció
de la monarquia.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig al sistema monàrquic espanyol, corrupte i hereu
del franquisme.
SEGON.- Demanar al Congrés dels Diputats la creació d’una comissió
d’investigació que permeti investigar les presumptes irregularitats comeses per
membres de la Família Reial, així com dels seus còmplices, i les seves
possibles influències en la política diplomàtica i comercial de l'Estat espanyol
amb l'Aràbia Saudita.
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TERCER.- Expressar el suport a qualsevol iniciativa encaminada a denunciar
l’opacitat de la monarquia espanyola, i en favor de clarificar qualsevol
presumpte irregularitat comesa per la mateixa.
QUART.- Fer efectiva la retirada dels reconeixements a Joan Carles I i el canvi
de noms de carrers que en facin referència (en el cas que n’hi hagi de locals).
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la
mesa del Senat.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 29 d’abril de 2020. Sgt. Joan Alginet Aliau 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 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
PART DE CONTROL
23È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 394/2020 A LA NÚM. 841/2020
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. 394/2020 a la núm. 841/2020 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.
24È.- INFORMES D’ALCALDIA.
No n’hi van haver
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25È.- PROPOSICIONS URGENTS.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que hi ha una moció
urgent presentada per ERC-MD, per tal d’exigir al govern espanyol el pagament
immediat de les prestacions econòmiques a totes les persones treballadores
afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació, i per tant el
primer que s’ha de fer és votar la urgència de la mateixa, quedant aprovada per
unanimitat.
25:A).- MOCIÓ D’ERC-MD PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL
PAGAMENT IMMEDIAT DE LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES
LES PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE
REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Joan Alginet Aliau,
portaveu del grup 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’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i
crua al conjunt de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més
durs ha estat la suspensió temporal de l’activitat laboral en molts sectors
econòmics, fet que ha provocat, alhora, que milers de persones s’hagin vist
afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO).
Les dades mostren una realitat desoladora. Segons el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies informa que, fins el dia 24 de maig, s’han presentat a
Catalunya 97.531 expedients de regulació temporal d’ocupació que afecten un
total de 718.801 persones treballadores. Els ERTO per força major representen
el 93,5% dels presentats, i afecten el 84,6% de les persones treballadores. A
Deltebre, concretament s'han presentat 172 ERTO que afecten directament
659 veïnes i veïns del nostre municipi.
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha
acumulat un seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació
de les prestacions vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un
munt d’incidències, com per exemple que no han computat els fills per
determinar la prestació. En comptes de respondre amb diligència i al costat de
les persones treballadores, l’estat espanyol està deixant desateses milers de
persones que han vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i provocant
que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol
està atacant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de
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la seva activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat. Lluny de
reaccionar de forma eficient, el govern espanyol ha agreujat la incertesa que
pateixen bona part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint
d’informació i desemparades envers qualsevol suport per clarificar les
situacions personals relatives a les prestacions dels ERTO, fet que lamentem.
Denunciem, per tant, la deixadesa i irresponsabilitat que està mostrant el
govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament immediat de totes les
prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones afectades.
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per
implementar les polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada
de més de 215 milions d’euros. Això comportarà, evidentment, que la
Generalitat de Catalunya tindrà serioses dificultats extraordinàries per
recuperar el nostre teixit productiu en la situació posterior a l’emergència
sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament havien de servir
per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, constatem que
aquesta finalitat no s’està veient satisfeta.
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament
d’aquestes prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional,
els professionals, la infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport
general en la tramitació dels expedients, però malauradament res ha fet canviar
la realitat, que és que moltes persones encara no han cobrat la seva prestació
econòmica.
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri
de Treball i Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un
acord amb les entitats bancàries que, de forma excepcional, es comprometien
a avançar a la seva clientela el pagament de les prestacions de desocupació.
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb
coneixement directe de les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els
electes locals sentim la màxima preocupació envers aquesta injusta i
injustificada situació. És evident que, en poques setmanes, els serveis
assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara els
bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones
que estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i
econòmic.
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un
posicionament ferm de denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers
les persones del nostre municipi afectades per un ERTO i que no han cobrat
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les prestacions que els pertoca. I és per tots aquests motius que proposem
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Exigir al govern espanyol que desencalli els tràmits per tal que totes
les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les prestacions
econòmiques de forma immediata, així com que es resolguin totes les
incidències i reclamacions.
SEGON.- Demanar al govern espanyol que exigeixi a tots els bancs que
avancin el pagament dels ERTO que encara no han pagat.
TERCER.espanyol.

Fer arribar aquest acord a la Ministra de Treball del govern

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de maig de 2020. Sgt. 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 el seu posicionament
serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb setze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts),
Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa
Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM) i Juan
Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SDCP), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
26È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
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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 vol transmetre el malestar que
li han fet arribar diversos veïns de Deltebre sobre els camins rurals del Toll i del
Pregó i pregunta sobre el contracte i voldria saber quan s’iniciaran les obres de
millora.
Contesta el Sr. Joan Lucas i diu que a principis d’any se va treure la licitació del
contracte de manteniment preventiu dels camins rurals de Deltebre, però amb
el tema de la COVID-19 es va paralitzar la licitació i els tràmits administratius.
Una vegada se va aixecar la suspensió de terminis se va tornar a reemprendre
la licitació, però calculant els diferents terminis que comporta una licitació
d’aquestes característiques ja van veure que fins a primers de juliol no entraria
en servei el nou contracte.
És per això que es va decidir fer un contracte menor d’urgència per a posar a
punt aquests camins, tant els d’asfalt com els de terra i poder començar la
campanya en un mínim de condicions òptimes i es van començar els treballs el
dilluns passat.
Reconeixen que estan prou malmesos però també s’ha de recordar que tenim
prop de 200 quilòmetres de camins rurals, a més s’ha passat un “Glòria” i altres
temporals que han causat molts desperfectes.
A la vegada informa també que s’està treballant amb el projecte d’arranjament
d’alguns camins rurals per a aquest any 2020.
Intervé el Sr. Joan Alginet d’ERC-MD i aquest diu que tenia previst fer varis
precs i preguntes però donat l’hora que és ho faran per escrit.
L’únic prec i que proposa és que ja que són los plens molt extensos, i en certa
manera això és sa i positiu perquè hi ha intensitat, però lo que no es pot fer és
anar corrents aprovant los punts, i no poder desenvolupar el ple amb tota
normalitat, a més només cal mirar els índex de la gent que els escolta a les
21:30 que n’és un i a hora d’ara ja no és així, perquè són les 12:30 hores de la
nit i la gent ha de matinar, per tant no estaria malament que es pogués canviar
l’horari dels plens i avançar-los a les 20:30 hores i es guanyaria una hora.
L’alcalde contesta que els plens és millor fer-los a les nou i mitja de la nit i cada
mes, que no com abans quan estaven a la oposició que es feien a les vuit del
matí i cada dos mesos. I creu que si les intervencions se fan més sintètiques se
pot fer a les nou i mitja que és quan la gent ha acabat de sopar i pot escoltarlos. Aquest ple d’avui és llarg perquè venim d’un període que s’està modificant
bases i això és extraordinari.
Torna a intervenir el Sr. Alginet i diu que no es tracta del que es feia abans sinó
que només ha apuntat de fer els plens a les vuit i mitja i també està d’acord
amb el Sr. Alcalde de que no s’han de fer pesats a l’hora d’intervenir.
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L’alcalde indica que s’ha referit als plens d’abans per comparar, ja que del futur
no es pot comparar, no obstant el grup d’ERC-MD pot presentar-ho per escrit si
així ho creuen convenient.
Continua dient que en aquest ple s’ha donat un valor social, al costat de la
dinamització econòmica i al costat de les persones i de les famílies, en una
situació sense precedents però també en un esforç sense precedents per part
del govern de l’ajuntament de Deltebre de ficar i mobilitzar un milió d’euros en
aquest pla de reactivació socio-econòmica, en suspensions tributàries, ajudes i
tot el que fa referència a la gestió de les partides reenfocades. I dona les
gràcies a tothom i diu que seguiran al costat de la ciutadania.
No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que
es poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà
arribar amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen.
L’Alcalde,

El secretari acctal.,

Lluís Soler Panisello

David Torres Fabra
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