
 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

1 
 

 
 
 
                    ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 5/2020 
DATA:  29 D’ABRIL DE 2020 
HORA INICI: 21:32 H. 
HORA FINALITZACIO: 00.08 H. 30 D’ABRIL 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 
 
#DeltebreEficient 
 
GESTIÓ INTERNA 
 
1R.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LES MESURES SOCIALS I 
ECONÒMIQUES ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE AMB 
MOTIU DE LA CRISI DEL COVID-19.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, 
es dóna compte de l’informe de les mesures socials i econòmiques adoptades 
per l’Ajuntament de Deltebre amb motiu de la crisi del Covid-19, restant el Ple 
assabentat. 
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2N.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL PLA 
DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA I MANIFEST D’IMPULS DEL 
MUNICIPI DE DELTEBRE AMB MOTIU DE LA CRISI DEL COVID-19 I DEL 
TEMPORAL GLÒRIA. 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde 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: 
 
Atès que amb motiu de la crisi social i econòmica ocasionada per la pandèmia 
del COVID-19 i pel temporal Glòria aquest ajuntament ha elaborat un pla de 
reactivació socioeconòmica i manifest d’impuls que té com a objecte establir el 
full de ruta a seguir durant els propers 12 mesos per poder pal·liar els efectes 
del pas del temporal Glòria i l’emergència sanitària de la COVID-19, tant en 
l’àmbit de la cohesió social i de la dinamització econòmica. 
 
Atès que es preveu realitzar un total de 50 actuacions englobades en els 
següents eixos: 
 

- Flexibilitzem l’administració i el full de ruta davant la crisi 
- Al costat de les famílies més vulnerables 
- Al costat dels sectors més econòmics 
- Seguim creixent, #DeltebreFutur 

 
Atès que aquest pla de reactivació socioeconòmica tindrà una durada d’un any 
a comptar des de la seva aprovació pel ple municipal i es donarà compte de les 
actuacions realitzades trimestralment al ple municipal. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el pla de reactivació socioeconòmica i manifest d’impuls del 
municipi de Deltebre amb motiu de la crisi del COVID-19 i del temporal Glòria, 
que preveu un total de 50 actuacions. 
 
2n.- Aprovar que la vigència del mateix serà per un termini d’un any a comptar 
des de la seva aprovació pel ple municipal. 
 
3r.- Donar compte de les actuacions que es realitzin del mateix trimestralment 
al ple de la Corporació. 
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4t.- Comunicar el present acord a les quatre Àrees de l’Ajuntament de Deltebre, 
a la ciutadania mitjançant la web i xarxes socials en les quals participi aquest 
Ajuntament i als agents socials i econòmics del nostre municipi per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
5è.- Traslladar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la 
Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, a l‘ACM i a la FMC per als efectes 
que correspongui. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 26 d’abril 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-AM i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde proposa que hi hagi una 
alteració dels punts de l’ordre del dia de la següent manera: setè, sisè, tercer, 
quart i cinquè, aprovant-se per unanimitat per tots els grups. 
 
PERSONAL 
 
7È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER TAL DE QUE EL PLENARI 
EXTRAORDINARI DE DATA 29 D’ABRIL DE 2020 NO SIGUI REMUNERAT 
AMB MOTIU DE L’ESTAT D’ALARMA I QUE ES DEDUEXI DE 
L’ASSISTÈNCIA I/O DEL SOU QUE PERCEBEN ELS REGIDORS/ES  
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde, 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: 
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Atès que ens trobem en estat d’alarma provocat per la pandèmia del COVID-
19. 
 
Atès que la convocatòria del ple municipal extraordinari que tindrà lloc el dia 29 
d’abril de 2020 es realitza en un context d’una greu crisi social i econòmica que 
pateixen molts de veïns i veïnes del nostre municipi i amb la motivació de 
l’aprovació del propi Pla de Reactivació. 
 
Atès que per tant, es creu convenient que aquest plenari no sigui remunerat i 
per tant que es dedueixi de l’assistència i/o del sou que perceben els 
regidors/es de la Corporació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Que la celebració del ple municipal extraordinari de data 29 d’abril de 2020 
no sigui remunerat i per tant que es dedueixi de l’assistència i/o del sou que 
perceben els regidors/es de la Corporació. 
 
2n.- Que l’import d’aquesta minoració vagi destinat a complementar el 
finançament del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre i, 
simbòlicament, a la dotació de la partida pressupostària de l’acció EuroDelta 
del propi Pla.  
 
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees 
d’hisenda i personal per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 26 d’abril de 2020.  Sgt. Lluís Soler Panisello” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 
d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el seu 
posicionament serà d’abstenció a la proposta perquè considera que aquestes 
aportacions seria millor fer-les a entitats socials com Càritas i Creu Roja. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta 
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Intervé l’alcalde-president i diu que vista la demagògia que ha escoltat en les 
intervencions dels portaveus dels altres grups municipals anuncia que com a 
mínim les aportacions a les entitats socials seran multiplicades per tres de 
l’import que es destinarà a l’Eurodelta per la no remuneració dels regidors/es 
del ple d’aquesta nit. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos 
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 
sis vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge 
(ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) 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. 
 
HISENDA 
 
6È.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 395/2020 
D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ EXERCICI 2019.- Arribats a aquest punt 
de l’ordre del dia, es dóna compte del decret d’alcaldia número 395/2020 
d’aprovació de la liquidació del Pressupost exercici 2019, restant el Ple 
assabentat. 
 
GESTIÓ INTERNA 
 
3R.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS 
LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS.- Arribats a aquest punt de 
l’ordre del dia, es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 603/2020 de data 23 
de març de 2020 d’Adhesió al Manifest dels ens locals davant la crisi del 
coronavirus, restant el Ple assabentat. 
  

4T.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ADHESIÓ AL DECÀLEG PER A LA 
RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA.- 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del Decret d’Alcaldia 
núm. 707/2020 de data 15 d’abril de 2020 d’Adhesió al Decàleg per a la 
recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, restant el Ple 
assabentat. 
 
MOCIONS 
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5È.- MOCIÓ PER UNA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DES DE LA 
PROXIMITAT 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Andreu Curto, 
portaveu del grup municipal ED-Junts, procedeix a la lectura en la seva part 
bastant de la proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, grups municipals d’ED-Junts, ERC-MD i SD-CP, en ús de 
les facultats que la legislació vigent els concedeix, al ple de la Corporació 
eleven la següent INFORMACIÓ: 

La crisi generada per la COVID-19 afecta a tota la nostra societat de forma 
estructural. Per aquest motiu, des de totes les institucions i des de la societat 
civil s’estan fent propostes per afrontar la recuperació en els propers mesos i 
anys. 

En l’àmbit dels ens locals, recentment s’ha consensuat un decàleg amb més de 
55 mesures que abasta pràcticament tots els àmbits que ens han de permetre 
enfocar l’endemà de la crisi sanitària de la COVID-19. 

Al marge de mesures macroeconòmiques i de decisions de finançament que 
depenen de la Unió Europea, els municipis estem convençuts que les polítiques 
de proximitat seran decisives per afrontar una recuperació ràpida tant des de la 
vessant social com des de l’econòmica. En aquest sentit, el finançament 
europeu, flexibilitzar els objectius d’endeutament i d’altres mesures 
macroeconòmiques contribuiran també a aquesta finalitat. 

Tot i això, la primera mesura que s’hauria de prendre per a iniciar aquesta 
recuperació de manera efectiva, i des de baix a dalt, és que les administracions 
locals puguin prendre decisions jurídiques i econòmiques en el marc de les 
seves competències. Poder disposar de finançament, de liquiditat, flexibilitzar la 
regla de despesa i l’estabilitat pressupostària, conjuntament amb mesures per a 
la contractació pública i de personal per part de l’administració local, beneficiarà 
a la societat. Des de l’àmbit local es poden impulsar iniciatives de proximitat, 
enxarxant una societat que necessita més que mai aquesta intervenció pública 
conjuntament amb l’impuls del propi teixit social i de les empreses. 

Considerant que els ens locals són els qui millor han complert els objectius de 
la llei d’estabilitat financera, és just que puguin disposar dels seus propis 
recursos. I els qui no hagin generat superàvit o romanents, han de poder 
disposar també de mesures econòmiques que garanteixin que els projectes de 
recuperació es podran impulsar a tot el país per tal que cap ciutadà es quedi 
enrere independentment del municipi on viu. 

Des del Govern de l’Estat s’ha pres alguna iniciativa en aquest sentit per a 
poder disposar d’una petita part del superàvit, i s’ha manifestat la voluntat de 
seguir en aquesta línia, però ens cal més celeritat per no fer que la situació es 
deteriori encara més. 
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Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Deltebre acorda instar el 
Govern de l’Estat a l’adopció de les següents mesures: 

 

PRIMER.- Modificar la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i 
estabilitat financera. La modificació ha de permetre que els Ajuntaments puguin 
disposar de la totalitat del superàvit generat l’any 2019 i els romanents dels 
anys anteriors. 
 
SEGON.- Flexibilitzar la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària. A més, 
aquells Ajuntaments que han d’aplicar o estiguin aplicant plans d’ajustament 
econòmics, financers o de sanejament, han de poder accedir a liquiditat i 
finançament mentre duri la situació de crisi. 
 
TERCER.- Flexibilitzar les mesures de contractació pública, per dotar de major 
agilitat i capacitat per impulsar les mesures de reactivació socioeconòmica. Cal 
també flexibilitzar la gestió i contractació de personal dels ens locals, amb 
mesures per facilitar i incentivar les jubilacions anticipades que facilitin noves 
contractacions en sectors necessaris per afrontar la reactivació. 
 
QUART.- Que l’única limitació per a la destinació dels recursos propis sigui que 
s’hagin de destinar a despeses i projectes vinculats a la recuperació 
socioeconòmica dels nostres municipis i de la nostra societat. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquesta resolució a la Presidència del Govern de l’Estat, 
als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i al Senat, al Departament de 
la Presidència del Govern de Catalunya i a totes les entitats municipalistes. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 d’abril de 2020. Sgt. ED-Junts,                                            
ERC-MD, SD-CP.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 
de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
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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. 
 
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 


