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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 2021/7 
DATA:  19 DE MAIG DE 2021 
HORA INICI: 21:33 H 
HORA FINALITZACIO: 0:26 H DEL DIA 20 DE MAIG DE 2021 
LLOC: VIA TELEMÀTICA Resolució SLYT/1392, de 7 de maig, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a 
la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de 
Catalunya. 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna 
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. 
Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas Bo, Sra. 
Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra. 
Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó, 
Sra. Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i el Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Ningú 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 
PART RESOLUTIVA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:  
 
- ORDINÀRIA NÚM. 7/2021 DE DATA 31 DE MARÇ DE 2021 
 

El Sr. Alcalde pregunta si algú dels grups polítics tenen alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
#DeltebreEficient 
 
HISENDA 

2N.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ I DE LA JUSTIFICACIÓ 
DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 1R TRIMESTRE DE 2021 AL MINISTERI 
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D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de 
l’ordre del dia, es dóna compte de l’informe d’execució i de la justificació del 
seguiment del pla d’ajust 1r  trimestre de 2021 al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 
3R.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 1R 
TRIMESTRE DE 2021.- 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 2021, restant el Ple assabentat. 
 
4T.-. DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 1R TRIMESTRE DE 
2021 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 2021 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. 
 
5È.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 1R TRIMESTRE DE 2021 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 2021, restant el Ple assabentat. 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23 REGULADORA DELS PREUS 
PÚBLICS I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 24 REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES MUNICIPALS EXERCICI 2021. 

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 12 de maig de 2021, la Sra. Ingrid Santiago Casanova, 
regidora de personal i d’acció comercial, 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 2021: 
 
Atès que es volen establir preus públics per publicacions i elements de promoció 
lligats al foment cultural. 
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Atès que en virtut del Decret 95/2000 del passat dia 22 de febrer de 2021 pel 
qual pel qual s'estableixen les Normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús 
públic  per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya. 
 
Vistos els informes que consten a l’expedient i atès que  els preus públics no són 
instrument d'imposició obligatòria, es proposa la modificació de les següents 
Ordenances: 
 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23 – REGULADORA DELS 
PREUS PÚBLICS. 
 
És modifica l’epígraf 7è. Preus públics Foment Cultural afegint-se el següent 
punt: 
 
7.3 – Publicacions i elements de promoció amb els següents imports: 
 

CONCEPTE IMPORT 

Publicació i/o Elements de Promoció A 5,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció B 10,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció C 15,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció D 20,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció E 25,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció F 30,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció G 40,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció H 50,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció I 75,00 € 

Publicació i/o Elements de Promoció J 100,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% * 

 
Es modifica l’epígraf 8è. Preus públics Esports i Benestar, especificant els cursos 
de natació de la següent manera i afegint el següent concepte: 
 
b) Setmana addicional cursos de natació: 10,00 €/setmana 
 
Quedant els preus de la següent manera: 

Concepte Preu 

a) Cursos de natació piscines exteriors 40,00 €/mes 

b) Setmana addicional curs natació 
piscines exteriors 

10,00 €/setmana 

c) Activitat Esportiva A 5,00 € 

d) Activitat Esportiva B 10,00 € 

e) Activitat Esportiva C 15,00 € 
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f) Activitat Esportiva D 20,00 € 

g) Activitat Esportiva E 30,00 € 

h) Activitat Esportiva F 40,00 € 

i) Activitat Esportiva G 50,00 € 

Es podran aplicar els següents descomptes: des d’un 5% fins a un 100% * 

 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24 - PREU PÚBLIC PER LA 
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. 
 
En modifica l’article 6. Tarifa tercera, la nomenclatura dels cursets de natació, 
passant a dir-se: 
 
- Natació piscines cobertes infantil i adult (alumne i mes) 
- Natació terapèutica piscines cobertes (alumne i mes) 
- Natació piscines cobertes gent gran (alumne i mes) 
 
Quedant la modificació de la següent manera: 

1. CURSETS   

Natació  piscines cobertes infantil i adulta (alumne i 
mes) 

Abonats (4) No Abo. 

1 dia setmana 9,50 15,75 

2 dies setmana 19,00 29,50 

3 dies setmana 27,00 42,00 

4 dies setmana 36,00 60,00 

5 dies setmana 42,00 70 

Natació terapèutica piscines cobertes (alumne i mes) Abonats No Abo. 

1 dia setmana 14,59 17,50 

2 dies setmana 29,17 35,00 

Natació piscines cobertes gent gran (alumne i mes) Abonats No Abo. 

1 dia setmana 9,50 15,75 

2 dies setmana 19,00  29,50 

 
Es modifica la disposició transitòria existent i s’afegeix un nova disposició 
Transitòria, quedant de la següent manera:  
 
- “De manera transitòria, per incentivar la fidelització dels nostres abonats/des  a 
raó de les mesures restrictives de la Covid-19 que han afectat als serveis oferts 
als abonats/abonades del CED i/o del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual 
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic  es podrà 
aplicar: 
-     Un descompte  del 30% durant el mes de juliol en el preus dels abonaments 
complerts junior, adult i sènior,  abonament exclusiu zona d’activitats dirigides i 
sala fitness majors de 20 anys, i abonament familiars.  
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-    Un descompte del 50 % al mes d’agost en els preus dels abonaments 
complerts junior, adult i sènior, abonament exclusiu zona aigües i piscines majors 
de 20 anys, abonament individual zona aigües i piscines a partir de 60 anys. 
-    Un descompte  del 30% al mes d’agost en el preus dels abonaments 
complerts persones  a l’atur ( accés des de l’obertura fins les 17:00h),  
abonament exclusiu zona d’activitats dirigides i sala fitness majors de 20 anys, i 
abonament familiars.  
  

Abonament complert 100%   Juliol    30% *  Agost  50% * 

Infantil 15€      

Junior 30€    21,00€   15,00€ 

Adult 45€    31,50€    22,50€ 

Sènior 28€    19,60€    14,00€ 

Horari reduït  (10h a 17h) 30€    -----      ----- 

Caps de Setmana 20€    -----      ----- 

Persones a l’atur (12h a 
16h) 

18€    -----      ----- 

Persones  a l’atur (7h a 
17h) 

25€    -----     30% =17,5€ 

Abonament exclusiu       

Zona activ. dirigides i 
fitness 

30€    21€     30%  = 21,00€ 

Zona aigües majors 20 
anys 

30€    -----      15,00€ 

Zona aigües  a partir 60 
anys 

15€    -----        7,50€ 

Familiars   30%      30% 

 
Aquest descompte sols s’aplicarà als que tenen una antiguitat mínima de 6 
mesos al Centre Esportiu del Delta. 
 
- “De manera transitòria,  es suspèn la Tarifa Primera, Tarifa Segona i la 
Tarifa Tercera: 5. Lloguer Pista de Pàdel i Tennis, 6. Lloguer Pavelló Centre 
Esportiu del Delta, 7. Lloguer Espai Exterior Zona Verda, 8. Lloguer Sales i 
Espais, 13. Entrada Pública Estiu Piscines Exteriors Centre Esportiu del Delta, 
del preu públic per la Utilització de les Instal·lacions Esportives Municipals per a 
entitats públiques o privades amb seu social al municipi de Deltebre, que tinguin 
la finalitat d’organitzar casals d’estiu i activitats complementàries a l’educació, 
lleure, cultura i serveis assistencials, prèvia sol·licitud de l’interessat i segons 
disposició de les instal·lacions amb efectes del dia 1 de juliol i fins al 31 de 
desembre de 2021, 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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Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 23 reguladora 
dels preus públics i de l’ordenança fiscal número 24 reguladora del preu públic 
per la utilització de les instal·lacions esportives municipals exercici 2021, 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), 7 de maig de 2021.- 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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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. 
 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE 

L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DE LA TAXA PER 

L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES 

PÚBLIQUES MUNICIPALS I ALTRES ESPAIS. 

http://www.deltebre.cat/
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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 12 de maig de 2021, la Sra. Elisabeth Tomàs Franch,  

Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient i regidora de hisenda, 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 ORDENANÇA FISCAL 2021: 
 
Atès que l’Ajuntament té la necessitat de regular  zones d’estacionament i accés 
a l’aparcament de caravanes  i a les platges del municipi pels problemes 
d’accessibilitat i de trànsit que es produeixen sobretot en plena temporada 
turística, i per tal de dotar d’uns serveis de qualitat als usuaris 
 
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 la 
següent Ordenança 
 
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 – TAXA PER 
L'ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA A LES VIES 
PÚBLIQUES MUNICIPALS I ALTRES ESPAIS 
 
Es modifica el títol de l’Ordenança Fiscal número 22 que deia: Taxa per 
l'Estacionament de Vehicles de Tracció Mecànica a les vies públiques municipals 
i s’afegeix “ I ALTRES ESPAIS”. 
 
Es modifiquen els articles 6. Quota tributària i article 8. Període impositiu, 
quedant de la següent manera: 
 
A l’article 6. Quota tributària, es treuen els epígraf i es substitueix  per zones, 
quedant de la següent manera: 
 
a) Zona Blava:  
 

CONCEPTE IMPORT 

Fraccions 0,05 € 

Estacionament d’un vehicle per 30 minuts 0,00 € 

Estacionament d’un vehicle per 30 minuts 0,40 € 

Estacionament d’un vehicle per 60 minuts 0,75 € 

Estacionament d’un vehicle per 90 minuts 1,10 € 
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Estacionament d’un vehicle per 120 minuts 1,50 € 

Anul·lació de sanció per manca de tiquet de pagament 3,00 € 

Per estacionament anual en zona blava 120,00 € 

Per estacionament trimestral en zona blava 30,00 € 

Per cada dia d’estacionament 2,50 € 

Per cada mes d’estacionament 36,50 € 

Per cada trimestre d’estacionament 100,00 € 

Per cada mes d’estacionament 375,00 € 

 
b) Zona Taronja: 
 

CONCEPTE IMPORT 

Per estacionar en zona taronja (només vehicles autoritzats) 0,-- 

Taxa anual estacionament zona taronja 12,00 € 

Expedició i/o duplicat document autorització estacionament en 
zona taronja  

6,00 €/vehicle 

 
c) Zona Groga: 
 

PERÍODE IMPORT 

1 hora 1,5 € 

2 hores 2,5 € 

3 hores 3,00 € 

5 hores 4,00 € 

24 hores 8,00 € 

Per anul·lació multa amb tiquet 10,00 € 

Serveis d’aigua, llum i clavegueram 5,00 € 

 
d) Zona Verda 
 

CONCEPTE IMPORT 

Fraccions 0,05 € 

Estacionament d’un vehicle per 30 minuts 0,40 € 

Estacionament d’un vehicle per 1 hora 0,75 € 

Estacionament d’un vehicle per 2 hores 1,50 € 

Estacionament d’un vehicle 3 hores 2,50 € 

Estacionament d’un vehicle 5 hores 4,00 €  

Per cada 24 hores d’estacionament 8,00 € 

Anul·lació de sanció per manca de tiquet de pagament 5,00 € 

 
Estaran exempts de les taxes del punt c) i d) els que tinguin l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica (IVTM) donat d’alta al municipi de Deltebre. 
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Els titulars d’un IBI al nucli de Riumar se’ls proporcionarà anualment, prèvia 
sol·licitud, un distintiu d’aparcament per habitatge i per un import de 10,00 €, que 
permetrà aparcar al nucli de Riumar. No s’aplicarà als titulars d’un IBI que no 
sigui un habitatge. 
 
Tots els comerços afectats per les zones d’estacionament, podran sol·licitar 
talonaris de 50 tiquets que tindran un cost de 0,40 € per tiquet. 
 

Cost dels 50 tiquets 20,00 € 

 
Article 8. Període impositiu 
Els períodes, dies i horaris d’aquesta Ordenança s’aplicaran previ informe dels 
serveis tècnics municipals i posterior acord adoptat per part de la Junta de 
Govern Local, del qual se n’haurà de donar compte tant a la Comissió Informativa 
de l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda com a la Comissió Informativa de 
l’Àrea #DeltebreTerritori subàrea de ciutadania i seguretat 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 
 
PRIMER. 
Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 22 reguladora de 
taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques 
municipals i altres espais per a l’exercici de 2021, 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 i a l’àrea 
#DeltebreTerritori subàrea de ciutadania i seguretat per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 7 de maig de 2021.- Sgt. M. Elisabeth Tomàs Franch.” 
 

http://www.deltebre.cat/
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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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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 DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL) 

D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES 

OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER CLUB NÀUTC. 

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 12 de maig de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova,  

Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial, 

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

“La que subscriu, M Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Antecedents: 
 
1.- L’Ajuntament ha encarregat la redacció del Projecte d’Urbanització  del Carrer 
Club Nàutic, el qual ha estat redactat per Albacar Enginyers SL,  amb un 
pressupost d’execució per contracta de QUATRE CENTS VINT-I-SIS MIL 
TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (426.031,86 €). 

 
2.- Les despeses de tramitació són de VINT-I-UN MIL TRES-CENTS SEIXANTA-
UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (21.361,84 €) i de redacció 
del projecte MIL DOS-CENTS CINC EUROS (1.205,00 €) essent el total de 
despeses de VINT-I-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (22.566,84 €). 
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3.- L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en TRES-CENTS DINOU MIL 
SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (319.624,31 
€) 

 
4.- Una vegada descomptat l’import de la subvenció dels aiguats del Glòria, per 
un import de QUARANT-NOU MIL SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN 
CÈNTIMS (49.068,31  €). 

 
5.- Els serveis tècnics, la interventora i la cap de tributació han emès els 
corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en l’expedient. 
 
Fonaments de Dret: 
 
PRIMER:  
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions 
especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o 
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin 
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són 
atribuïts. L’obra del Projecte d’Urbanització del Carrer Club Nàutic té aquesta 
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 del TRLHL. 
 
SEGON: 
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que 
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que 
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 
d’imposició i ordenació en cada cas concret. 
 
TERCER: 
La base imposable serà, com a màxim, de TRES-CENTS DINOU MIL SIS-
CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (319.624,31 €), 
corresponent al 80% del cost que l'Ajuntament suporta per a la realització 
d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei. 
 
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra d’Urbanització del Carrer Club Nàutic, 
l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per 
l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 
SEGON.- Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents 
determinacions: 
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1.- El cost total previst es fixa en QUATRE-CENTS QUARANT-VUIT MIL CINC-
CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (448.598,70 €) 
dels quals QUATRE CENTS VINT-I-SIS MIL TRENTA UN EUROS 
AMBVUITANTA-SIS CÈNTIMS (426.031,86 €)són d’execució d’obra i VINT-I-
DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (22.566,84 €). són de despeses de tramitació i de redacció del 
projecte.  Del total de l’import, l’Ajuntament de Deltebre suportarà íntegrament la 
quantitat de TRES-CENTS DINOU MIL SIS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS 
AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (319.624,31 €). 
 
2.-Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en SETANTA-NOU  
MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (79.906,08 €), a sufragar 
per part dels contribuents es xifra en un 20 % del cost d’execució per contracta. 
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el 
cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a 
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han 
de girar les liquidacions que siguin necessàries. 

  
3.- S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres lineals 
de façana de la finca, els metres quadrats de superfície i el valor cadastral de la 
mateixa. 
 
TERCER.- Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que 
resulten d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels 
mòduls aplicables, segons consta en el document annex. 
 
QUART.- Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les 
persones interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, 
els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa 
de contribuents. 
 
CINQUÈ.- Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es 
publicarà en el BOP. 
 
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria 
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
contribucions especials. 
 
SISÈ.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, 
si és conegut i, si no, mitjançant edictes. 
 
SETÈ.- Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE, Gestió 
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d’Ingressos, a qui s’ha conferit l’oportuna delegació, en dos liquidacions 
provisionals del 50% cadascuna (la primera a l’inici de les obres i  la segona a la 
seva finalització). Aquestes liquidacions provisionals es regularitzaran mitjançant 
la corresponent liquidació definitiva. Les liquidacions es podran fraccionar, 
d’acord amb les condicions establertes a l’Ordenança de BASE. 
 
VUITÈ.- Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que 
no prevegi aquest acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta 
de l’Ebre), 7 de maig de 2021. Sgt.- M. Elisabeth Tomàs Franch.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà en 

contra a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal  d’ED-Junts i diu que el 

seu posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos Serra 
Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), cinc 
abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-MD), 
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i un vot en contra d’Aleix Ferré Ribes (SD-
CP), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-
ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT 

DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.5/2021 SUPLEMENTS DE CRÈDITS AMB 

BAIXES, DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.6/2021 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS AMB BAIXES, DE L'EXPEDIENT DE 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.7/2021 SUPLEMENTS DE CRÈDIT AMB 

INCORPORACIÓ RTDG2020 I DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 

QUADRE DE FINANÇAMENT D'INVERSIONS PRESSUPOST 2021. 
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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 12 de maig de 2021, la Sra. M. Elisabeth Tomàs 

Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient i regidora de hisenda, 

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 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.- Vist que a l’estat d’execució del pressupost a data maig de 2021 es desprèn 
que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a les quals 
no s’esgotarà la seva consignació. 
 
2.- Vist que hi ha despeses que no es poden demorar a l’exercici següent i no hi 
ha crèdit al pressupost de la corporació. 
 
3.- Atès que en l’expedient  de modificació de crèdits 5/2021 per suplement de 
crèdits amb baixes afecten a despeses corrents i queden anivellades les altes i 
les baixes sense incrementar el pressupost. 
 
4.- Atès que en l’expedient 6/2021 de modificació de crèdits extraordinaris amb 
baixes d’altres aplicacions no s’incrementa el pressupost al finançar-se amb 
baixes d’altres aplicacions.  
 
5.- Atès que en l’expedient de modificació de crèdits 7/2021 de modificació de 
crèdits suplement de crèdits d’inversions amb romanent de tresoreria per a 
despeses general (aportació municipal), incrementa al pressupost. 
 
6.- Vist que en l’aprovació del pressupost 2021 s’inclou l’aprovació del quadre 
d’inversions i amb l’expedient de modificació crèdits 7/2021 finançat amb 
romanent de tresoreria per a despeses generals (aportació municipal) es 
modifica. 
 
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 179 i 180 del RDL 
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
1r.- Que s’aprovin els expedients de  modificació de crèdits números 5/2021, 
6/2021 i 7/2021 així com el quadre de finançament d’inversions que s’adjunten 
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amb el següent desglossament: 
 

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 5/2021 
“Suplement de crèdits amb baixes” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 6/2021 
“Crèdits extraordinaris amb baixes” 

 
 

20900 16100 Canon abocaments 31.035,47 € Alta

21600 92000 Manteniment equips informàtics 4.000,00 € Alta

22400 92000 Assegurances Resp.patrim. 6.000,00 € Alta

22799 34201 Gestió Piscina J.M. 2.500,00 € Alta

22799 92900 Actuacions i sensibilització animals 4.267,67 € Alta

46601 23100 Atenció persones SAD 16.736,63 € Alta

46602 23100 Atenció Serv Inform dones 52,82 € Alta

46603 23100 Atenció persones BAT 0,72 € Alta

46604 23100 Conveni SIS 1.454,24 € Alta

48000 23100 Ajuts Acció Social 2.000,00 € Alta

48000 92000 Associac. Municipalistes 923,67 € Alta

48000 92002 Taula Consens del Delta 6.380,30 € Alta

TOTAL ALTES 75.351,52 €

Baixes

22699 43201 Deltafira 34.863,64 € Baixa

22699 43202 Festes de l'Arròs 16.000,00 € Baixa

31000 01100 Interessos llarg termini 4.000,00 € Baixa

31000 01101 Interessos operació tresoreria 10.000,00 € Baixa

46600 23100 Atenció primaria 1.487,88 € Baixa

48000 33802 Conveni Triatlo 9.000,00 € Baixa

TOTAL BAIXES 75.351,52 €
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EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 7/2021 
“Suplement de crèdit amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals” 
 

 
 
2n.- Exposar al públic els expedients de modificació de crèdits núm. 5/2021, núm. 
6/2021 i 7/2021 així com la modificació de canvi de finançament d’inversions 
aportació municipal durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, a partir del 
dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els quals els interessats podran 
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Els tres expedients més la 
modificació del canvi d’inversions s’entendran definitivament aprovats si no es 
presenten reclamacions i 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. 
 
3r.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
per al seu coneixement. 
 

20300 13300 Ordenació trànsit i estacionament 9.900,00 € Alta nova

23300 92500 Indemnitzacions Sindic/a greuges 2.800,00 € Alta nova

TOTAL ALTES 12.700,00 €

20400 13200 Seguretat i ordre públic rentings 909,48 € Baixa

20400 15320 Vies públiques rentings 2.406,02 € Baixa

22699 43201 Deltafira 9.384,50 € Baixa

TOTAL BAIXES 12.700,00 €
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre (Delta de 
l’Ebre), 14 de maig de 2021.- 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 (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts) i sis 
abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-MD), 
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-
Nicoleta Autu (ERC-MD)  i Aleix Ferré Ribes (SD-CP), i per tant resta expedit el 
tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte 
el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
10È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE LES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES DE LES TAXES DE LES 

ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2021. 

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 12 de maig de 2021, la Sra. Elisabeth Tomàs Franch,  

Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient i regidora d’hisenda, 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 DE LES DISPOSICIONS TRANSITÒRIES DE 
LES TAXES DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2021: 
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Atès que d’acord amb la resolució SLT/1392/2021, de data 7 de maig, per la qual 
es prorrogues i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19 al territori de 
Catalunya, 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 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 disposicions transitòries: 
 
- “De manera transitòria,  es suspèn el 50% de la Taxa per Llicències 
d’Obertura d’Establiments amb efectes del dia 1 de juliol i fins al 31 de desembre 
2021, 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”. 
 
- “De manera transitòria, es suspèn l’article 5. Tarifes de la Taxa per 
l’Expedició de Documents Administratius: 2. Compulses i documents, 3. 
Certificats i 14. Per l’expedició de cada volant d’empadronament, amb efectes 
del dia 1 de juliol al 31 de desembre de 2021, sempre a la sol·licitud dels/de les 
interessats/des i que aquesta petició de documentació tingui un objecte 
prestacional o social,  la qual cosa 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”. 
 
- “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 amb seu social al municipi de Deltebre, que tinguin la finalitat 
d’organitzar casals d’estiu i activitats complementàries a l’educació, lleure, 
cultura i serveis assistencials, amb efectes del dia 1 de juliol i fins al 31 de 
desembre de 2021, 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”. 
 
- “De manera transitòria, es  suspèn el 50 %  la Taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local per ocupacions del 
subsòl, sòl i vol de la via pùblica, entrada de vehicles a través de les voreres i 
reserves de la via pública amb determinats aprofitaments, i per la prestació dels 
serveis relacionats,   l’article 6. Quota Tributària, epígraf 1r. Ocupació de terrenys 
d’ús públic amb taules i cadires  amb efectes del dia 1 de juliol i fins al 30 de 
setembre de 2021 i el 25 % de la taxa de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 
2021 i es suspèn la taxa de les ampliacions de les terrasses derivades de la 
COVID-19, prèvia sol·licitud dels/de les interessats/des, la qual reprendrà la seva 
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vigència un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els 
obligats tributaris de la mateixa”. 
  
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de les disposicions transitòries de 
les taxes de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2021, 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), 7 de maig de 2021. 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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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 

 

http://www.deltebre.cat/
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11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ DEL  REGLAMENT DE LA SINDICATURA DE GREUGES DE 

DELTEBRE. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreEficient de data 12 de maig de 2021, el Sr. Andreu Curto Castells,  

regidor de atenció i participació ciutadania, procedeix a la lectura en la seva part 

bastant de la proposta següent: 

“El que subscriu, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient, en ús 
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1. Atès que per acord de ple municipal de data 12 de setembre de 2018 es va 
aprovar el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de Deltebre, el 
qual fou exposat al públic pel termini de 30 dies, mitjançant publicacions al BOPT 
núm. 184, de data 25 de setembre de 2018, al DOGC núm. 7709, de data 19 de 
setembre de 2018, al Setmanari l’Ebre de data 14 de setembre de 2018 i al tauler 
electrònic d’edictes d’aquest ajuntament, d’acord amb el previst als articles 
22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, no presentant-se reclamacions ni 
al·legacions i es va aprovar definitivament publicant-se el seu text íntegre al 
BOPT de data 18 de desembre de 2018 per a la seva entada en vigor. 

2.- Atès que aquest ajuntament vol modificar el contingut de l’esmentat 
Reglament garantint en tot moment l’objectivitat i independència d’aquesta 
institució (com a fórmula de promoció de mecanismes de democràcia 
participativa al municipi), als efectes d’atendre a la ciutadania que pugui sentir-
se agreujada per alguna actuació, resolució o inactivitat de l’Ajuntament de 
Deltebre i els seus ens dependents, servint alhora els suggeriments, resolucions 
i informes que emeti la Síndica, com a pauta per a la constant millora del servei 
que l’Ajuntament presta al ciutadans i ciutadanes. 

3.- Atès que el secretari acctal. ha emès informe relatiu al procediment d’aprovació 
de la modificació de l’esmentat reglament. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat reglamentària, 
és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves competències, 
el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang 
inferior a la llei, sense oposar-s’hi. 
 
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntaments 
es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de 
naturalesa reglamentària. 
 
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals 
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap 
cas poden oposar-se a les lleis. 
 
L’aprovació de 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): 
 
1r. Aprovació inicial de la modificació pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple 
dels membres presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL. 
 
2n. 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. 
 
3r. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva de la modificació pel Ple per majoria simple dels membres presents. En 
cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu. 
 
4t. Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL, 
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de 
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al 
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del BOP en què es publica el text íntegre. 
 
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu de la 
modificació aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
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de Catalunya en el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. La modificació 
del  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 de la Sindicatura de Greuges 
de Deltebre. 
 
2n.- Aquest acord d’aprovació inicial de la modificació s’ha de fer públic mitjançant 
edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar 
al BOP, al DOGC i a un diari, per un període de 30 dies des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
3r.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament. En aquest cas, 
l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de la modificació del Reglament 
s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al butlletí informatiu 
local. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica 
el text íntegre de la modificació. 
 
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 de #DeltebreEficient subàrea 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), 6 de maig de 2021.- 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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

12È.- DICTAMEN   DE   PROPOSTA   EN   RELACIÓ   A   L’APROVACIÓ 

INICIAL   DEL REGLAMENT DEL “CONSELL MUNICIPAL DEL SECTOR 

PRIMARI” DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreEficient de data 12 de maig de 2021, el Sr. Robert Bertomeu Callau,  

Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreActiu i regidor de sector primari, procedeix 

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

“El que subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu i regidor de 
sector primari, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 

 
Identificació de l’expedient 

 

Expedient:  2021/1356  
Assumpte: Aprovació inicial del Reglament del Consell  Municipal del 
Sector Primari. 

  
1. ANTECEDENTS 

 
1.- Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar el Reglament del “Consell 
Municipal del Sector Primari” com a moviment de participació social essencial en 
la cultura democràtica, per al desenvolupament i enfortiment de la societat civil 
organitzada i detectar  demandes i necessitats socials, per la seua proximitat 
als ciutadanes i ciutadanes, i com a recurs fonamental per a la millora de la 
qualitat de vida de la ciutadania. 

 
Atès que la participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, així 
reconegut per l’Estatut de Catalunya  en  el  seu  article  29.  

 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre opta així d’una manera decidida per la democràcia 
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa. 

 
Atès que el Reglament del “Consell Municipal del Sector Primari” revela el 
compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la 
participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals. 
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Vist l’informe del TAG de #DeltebreActiu, relatiu al procediment d’aprovació i a 
l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la normativa reguladora 
de la matèria, segons consta en l’expedient de la seva raó. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 

 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat reglamentària, 
és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves competències, 
el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang 
inferior a la llei, sense oposar-s’hi. 

  
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntaments 
es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de 
naturalesa reglamentària. 

 
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals 
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap 
cas poden oposar-se a les lleis. 

 
L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al 
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del 
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 

 
2n.- Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels membres 
presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL. 

  
3r.- Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini mínim 
de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments. 
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al BOP, 
al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o a les associacions que 
hagin exercit la iniciativa, si és el cas. 

 
4t-. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva pel Ple per majoria simple dels membres presents. En cas de no haver-
hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu. 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

25 
 

 
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 de la corporació, al BOP i al 
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del BOP en què es publica el text íntegre. 

 
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat 
s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en 
el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor una 
vegada transcorreguts 15 dies des d’aquesta comunicació, si les administracions 
esmentades no han fet cap requeriment. 

 
Per tot això, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents  

 
ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del “ Consell Municipal del Sector 
Primari”. 
 
SEGON.-  Fer públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant edicte que s’ha de fixar 
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha d’inserir 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. 
 
TERCER.- Quan 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 tauler 
d’anuncis de la corporació, al BOPT i al butlletí informatiu local. També s’ha de 
publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica el text íntegre. 

 
QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 

 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a les Àrees de #DeltebreEficient, subàrea 
participació ciutadana, i a l’Area de #DeltebreProjecció, subàrea sector primari, 
per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta 
de l’Ebre), 5 de maig de 2021.- Sgt.: Robert Bertomeu Callau.” 
 
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 

a la proposta. 
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT  DEL CONSELL MUNICIPAL DE SALUT DE 

DELTEBRE. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreEficient de data 12 de maig de 2021, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano,  

regidora de servei a les persones, procedeix a la lectura en la seva part bastant 

de la proposta següent: 

“El que subscriu, Andreu Curto Castells, regidor de participació ciutadana, en ús 
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 
 

ANTECEDENTS 

1.- El Ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar el passat 20 de gener de 2021 

inicialment el Reglament del Consell Municipal de la Salut del municipi de Deltebre.  

2.- Aquest acord d’aprovació inicial, exposat al públic pel termini de 30 dies, 

mitjançant publicacions al BOPT CVE 2021-00486 de data  28 de gener de 2021, 

al DOGC núm. 8328, de data 28 de gener de 2021, al Setmanari Ebre de data 

22 de gener de 2021 i al tauler electrònic d’edictes d’aquest ajuntament.   

 

3.- Com que no va haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 

esdevingué a definitiu i el text íntegre del Reglament es va publicar BOPT CVE 

2021-02219 el 22 de març de 2021 i al tauler d’anuncis de la corporació, als 

efectes de la seva entrada en vigor. 

 

4.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de la modificació del 

Reglament del Consell Municipal de la Salut de Deltebre.   
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5.- A l’expedient consta el text de la proposta de modificació del Consell 

Municipal de la Salut de Deltebre que compleix 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 del Reglament del Consell Municipal de la 

Salut de Deltebre. 

2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de trenta dies, la 

modificació del Reglament del Consell Municipal de Salut de Deltebre,  

mitjançant un edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i 

s’ha de publicar al BOP i al DOGC, termini dins el qual els interessats podran 

examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 

3r.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació  

inicial esdevé definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text 

íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al 

BOP i al butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència 

del BOP en què es publica el text íntegre. 

 

4t.- Contra aquest acord, acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix 

la interposició de cap tipus de recurs. 

 

5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea de  

Participació Ciutadana per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 

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

de l’Ebre), 7 de maig de 2021. Sgt.: Andreu Curto Castells.” 

 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor a la proposta. 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

28 
 

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. 
 
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA 

 
14È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 

DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS PER AL 

TEIXIT EMPRESARIAL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE AFECTAT PER LES 

MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA DERIVADES DE LA 

PANDÈMIA DEL COVID-19 PER A L’EXERCICI 2021. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreProjecció de data 12 de maig de 2021, 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. Elisabeth 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 2021 una 

partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-lo 

turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23106 “Incentius 

Econòmics a l’Acció Comercial i Turística COVID”.  

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de la modificació de 

les bases reguladores de referència. 

3.- A l’expedient consta el text de la proposta de modificació de les bases 

reguladores que tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent. 
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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 per al Teixit Empresarial del municipi de Deltebre 

afectat per les mesures en matèria de salut pública derivades de la pandèmia del 

COVID-19 per a l’exercici 2021.  

2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la modificació 

de les bases aprovada 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 de la modificació de 

les bases 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 Dinamització Econòmica. 

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

de l’Ebre), 6 de maig de 2021.- 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 

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 dotze vots a favor de Lluís 

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

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

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

Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
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Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 

Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  

Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos 

Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD), i per tant resta expedit 

el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 

efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord 

ENSENYAMENT 

 
15È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A L’APLICACIÓ DE LA JORNADA 
ESCOLAR CONTÍNUA A LES ESCOLES DE DELTEBRE. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Serra Ventura, 
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció i regidor d’ensenyament, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com alcalde-president 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: 
 
L’actual marc de canvis econòmics i socials que afecta la nostra societat ha fet             
reflexionar, des de fa temps el conjunt de membres de la nostra comunitat 
educativa a l’hora de plantejar-nos el marc horari més adequat per a tots els 
membres d’aquesta.  
 
Vist el resultat d’altres comunitats autònomes, on posteriorment a l’aplicació de 
la jornada continuada i les primeres valoracions, aquestes es mantenen, en 
fomenta la visió positiva d’aquest model de jornada educativa que, d’altra banda 
ja ha estat aplicada en alguns centres de Catalunya. 
 
L’objectiu primordial de l’escola és la promoció d’una formació integral de 
l'alumne/a i, perquè es porti a efecte, és molt necessari que s'estableixi una 
jornada escolar que ho possibiliti. 
 
Els objectius que es cerquen amb la jornada continuada són:  
 

 Adequar les àrees de major dificultat amb les hores de màxim rendiment 
per disminuir els índexs de fracàs escolar.  

 Aprofitar de forma més racional el temps que l'alumne passa en el Centre 
així com del seu temps lliure.  

 Ajustar l'horari escolar a l'horari social.  

 Afavorir les relacions familiars.  
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 Afavorir la coordinació i el perfeccionament i reciclatge del professorat 
durant l'horari de tarda.  

 Fomentar i afavorir les relacions del Centre en els seus aspectes de 
convivència i adaptació.  

 
Amb la idea que els models organitzatius escolars no responen adequadament 
als reptes educatius i socials actuals, es va posar en marxa les proves pilot de 
modificació els horaris i calendaris escolars. Els canvis s’han abordat des de tres 
perspectives diferents (i sovint complementàries): 
 

1)  L’ordenació del temps dins la jornada escolar, amb projectes que tracten 

d’adequar l’organització escolar als ritmes propis de cada etapa de 

creixement dels infants i amb l’objectiu d’augmentar el rendiment escolar 

i reduir els problemes d’atenció i fatiga. 

 

2)  Modificar el temps escolar per conciliar-lo amb el temps familiar i el temps 

social, amb la intenció de tornar a sincronitzar l’escolar amb la societat. 

 

3) Integrar el temps lectiu i no lectiu i l’ús dels espais escolars en benefici de 

l’èxit educatiu dels infants i adolescents, tot buscant l’equitat social i 

educativa. 

 
S’ha obviat que els horaris escolars no es poden tractar aïlladament, sense tenir 
en compte l’entorn social en què s’ubiquen ni, encara menys, les conseqüències 
socials que se’n deriven. 
 
El temps escolar necessita un nou acord social que vagi més enllà de l’àmbit 
estrictament educatiu, que es basi en l’equitat educativa i social, que potenciï el 
consens i l’acció col·lectiva, que sigui prou flexible per donar resposta a la 
diversitat social, que es basi en l’evidència i l’avaluació sistemàtica i en què 
l’Administració assumeixi la governabilitat del temps educatiu.  
 
L’avantatge de dur a terme la jornada continuada és, entre altres, que el 
rendiment intel·lectual és més gran durant la jornada del matí que no pas en les 
hores posteriors del dinar. Raons fisiològiques provoquen que les primeres hores 
del dia afavoreixin la deducció i la concentració. 
 
No es produeixen interrupcions horàries que perjudiquen l’atenció. Facilita als 
alumnes més temps per a la realització de deures, adquisició d’hàbits d’estudi, 
treball personal i grupal i activitats extraescolars (idiomes, activitats esportives i 
artístiques). 
 
Disminueix la pèrdua de temps al migdia, el cansament, l’estrès i agressivitat.  
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Facilita l’adaptació al pas de Primària a Secundària. La implantació de l’horari 
continuat en centres d’Infantil i Primària no suposa un canvi d’horari i d’hàbits 
escolars al passar a Secundària, facilita una millor adaptació als nous 
ensenyaments. 
 
La Jornada continuada no significa una reducció de la jornada escolar, ni del 
professorat, ni de l’alumnat. L’horari curricular / lectiu és el mateix però amb una 
distribució diferent.  
 
Permet una distribució unificada de les sessions per a tots els cicles en que el 
període més llarg d’activitats acadèmiques i extraescolars està situat a la tarda, 
quan els alumnes estan més cansats i el seu rendiment disminueix. 
 
Demostrat tot això cal replantejar la jornada escolar en benefici dels infants i 
joves, amb noves formes d’organització del temps a l’escola i a la societat. 
Tenint en compte que l’experiència internacional indica que s’han de 
desenvolupar polítiques de reorganització social del temps, entre les quals hi ha 
els serveis de suport a la família i la infància, la flexibilització del temps laboral i 
el foment de la coresponsabilitat dels pares en la cura i l’educació dels fills i filles. 
Els models de referència constaten que aquestes condicions són necessàries 
per assolir un model educatiu d’èxit. 
 
De conformitat amb el certificat de l’acord del Consell Escolar Municipal de data 
29 d’abril de 2021 on es dóna compte, entre altres, a les dades del procés de 
consulta a les escoles mitjançant les seves respectives Ampes, del que 
s’extrauen els següents resultats: 
 

Escola % Participació % SI % NO 

L’ASSUMPCIÓ 95,00% 95,00% 5,00% 

RIUMAR 93,75% 92,3% 7,7% 

SANT MIQUEL 88% 95% 5,00% 

DELTEBRE 92,25% 94,10% 5,90% 

 
Per l’anteriorment esmentat, PROPOSO al Ple municipal l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de l’alcaldia per a l’aplicació de la jornada escolar 
contínua a les escoles de Deltebre. 
 
SEGON.- Notificar el contingut del present acord al Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya i als Serveis Territorials d’Educació a les Terres de 
l’Ebre per a la seva constància i efectes adients. 
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TERCER.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea 
d’ensenyament, a la Direcció de les Escoles l’Assumpció, Sant Miquel i Riumar, 
així com a les Ampes de cada escola per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 14 de maig de 2021.- 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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
#DeltebreTerritori 
 

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

 

16È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA 

ESPECIAL DEL PORT DE DELTEBRE. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 

informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de 

#DeltebreEficient de data 12 de maig de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova, 

Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori, procedeix a la lectura en la seva 

part bastant de la proposta següent: 

“El qui subscriu, com alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que en data 22 de juny de 2018, Ports de la Generalitat van presentar 
davant l’Ajuntament de Deltebre instància acompanyant Pla Especial Urbanístic 
del Port de Deltebre juntament amb el document ambiental.  
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Atès que el document que conforma el Pla Especial Urbanístic del Port de 
Deltebre té com a principals objectius:  
 

1. Donar resposta a les demandes de més i millor servei de les instal·lacions 

portuàries, garantint les necessitats actuals i futures del funcionament 

portuari i millorant simultàniament la integració del port en el seu entorn 

2. Incrementar la seguretat i millorar la funcionalitat del port optimitzant l’ús 

de la superfície abrigada 

3. Coordinar les infraestructures del port i del territori i aconseguir els vials 

adequats, tant d’accessibilitat al port com de circulació interior i 

circumval·lació a ell 

4. Protegir el medi ambient d’actuacions amb incidències negatives, per una 

banda a l’àmbit del por, definint els paràmetres urbanístics i regulant les 

activitats en ell i, per altra, al medi fluvial, preveient i regulant les 

actuacions de manera que es possibiliti la seva preservació  

5. Efectuar una delimitació especifica dels usos i dels serveis del port 

mitjançant una zonificació i regular-los a traves la corresponent normativa.  

Atès que el ple municipal en sessió extraordinària de data 10 de juliol de 2018 
va adoptar els següents acords: 

“Primer.- Aprovar inicialment de pla especial urbanístic del Port de Deltebre, 
presentat per Ports de la Generalitat.   

Segon.- Sotmetre'l, de conformitat amb l’establert a l’article 85.4 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de més divulgació en l'àmbit 
municipal o supramunicipal al qual es refereixi el projecte en tramitació a fi que 
qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, 
totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.  

Tercer.- Concedir audiència als ajuntaments que confinen amb el nostre 
municipi, que són l’ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, l’ajuntament d’Amposta, 
l’ajuntament de L’Aldea, l’ajuntament de Camarles i l’ajuntament de L’Ampolla, 
de conformitat amb l’establert a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Quart.- Pel que fa a aquest pla especial i de conformitat amb l’establert a l’article 
85.5 del Text Legal abans esmentat, caldrà demanar simultàniament informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.  
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Cinquè.- Notificar el present acord als propietaris afectats per aquest pla 
especial i traslladar-lo a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 
subàrea de planificació territorial per al seu coneixement i efectes adients. 
 
Sisè.- Aprovar inicialment l’estudi ambiental estratègic redactat d’acord amb el 
que preveu l’article 20 i l’annex IV de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental que 
acompanyarà el document del pla que es sotmet a aprovació inicial. 
 
Setè.- Sotmetre’l a informació pública pel termini de quaranta-cinc dies hàbils 
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de més 
divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal a fi que qualsevol que ho desitgi 
pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o 
observacions que consideri oportunes. 
 
Vuitè.- Simultàniament a aquest procés d’informació pública, sotmetre l’estudi 
ambiental estratègic a consulta de les administracions públiques afectades als 
efectes de que puguin emetre els informes i al·legacions que estimin pertinents”. 
 
Atès que aquest pla especial va ser degudament exposat, previs els anuncis 
corresponents al BOPT núm. 141 de data 20 de juliol de 2018, al DOGC núm. 
7666 de data 18 de juliol de 2018 i al setmanari l’Ebre de data 13 de juliol de 
2018, donant-se un termini d’UN MES a efectes d’examen i reclamacions, 
presentant-se una al·legació per part del Sr. Agustí Castellà Queralt. 
 
Atès que l’estudi ambiental estratègic redactat d’acord amb el que preveu l’article 
20 i l’annex IV de la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental va ser degudament 
exposat, previs els anuncis corresponents al BOPT núm. 141 de data 20 de juliol 
de 2018, al DOGC núm. 7666 de data 18 de juliol de 2018 i al setmanari l’Ebre 
de data 13 de juliol de 2018, donant-se un termini de quaranta-cinc dies a efectes 
de reclamacions o al·legacions. 
 
Atès que es va concedir audiència als ajuntaments que confinen amb el nostre 
municipi, que són l’ajuntament de Sant Jaume d’Enveja, l’ajuntament d’Amposta, 
l’ajuntament de L’Aldea, l’ajuntament de Camarles i l’ajuntament de L’Ampolla, 
de conformitat amb l’establert a l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
Atès que, de conformitat amb l’establert a l’article 85.5 del  Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, es 
va notificar l’acord d’aprovació inicial d’aquest pla especial als organismes 
afectats per raó de llurs competències sectorials.  
 
Atès que durant el període d’informació pública es van rebre els informes per part 
dels organismes sectorials. Així doncs, analitzant els informes, cal posar de 
manifest que les observacions han estat degudament incorporades o han quedat 
justificades en el document que es pretén sotmetre a aprovació provisional.   
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Atès que els informes que s’han rebut son:  
 

 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data 5 d’octubre de 2018 

 Servei de Gestió del Litoral de la Direcció General de Polítiques de 

Muntanya i del Litoral, de data 15 d’octubre de 2018 

 Agencia Catalana de l’Aigua, de data 22 de novembre de 2018 

 Direcció General de Transport i Mobilitat, de data 12 de desembre de 2018 

 Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio 

para la Transición ecològica, de data 16 de desembre de 2019 

 Oficina Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, de data 21 de gener de 2019 

 Departament de Cultura, de data 12 de novembre de 2020 

 Departament d’Interior, Protecció Civil, Serveis Territorials de les Terres 

de l’Ebre, de data 7 d’agost de 2017  

 Regió d’Emergències, Terres de l’Ebre, del Departament d’Interior, de 

data 12 de novembre de 2020 

 Departament d’Empresa i Coneixement, Direcció general de turisme de 

data 18 d’octubre de 2018 

 Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, de data 8 de març de 2018  

 IDECE – a data d’avui, tot i haver estat sol·licitat per part de la pròpia 

Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, no s’ha emès 

informe per part de dit organisme. Malgrat això, pot seguir el tràmit.  

 
Atès que en relació a la Declaració Ambiental Estratègica, cal posar de manifest 
que en data 21 de gener de 2021 es va dictar resolució per part director general, 
segons la qual:  
 
—1 Formular la declaració ambiental estratègica del Pla especial urbanístic del 
port de Deltebre amb caràcter favorable, condicionada al compliment de les 
prescripcions següents, que s’hauran d’incorporar a la proposta del Pla que se 
sotmeti a aprovació:  
 
a) Pel que fa a les mesures de supervisió i control per a les diferents fases que 
comporta l’execució del Pla, cal incorporar a la normativa del Pla especial el Pla 
de seguiment establert a l’apartat 4.3 del document resum.  
 
b) El projecte d’obres que se’n derivi s’ha de sotmetre al procediment d’avaluació 
d’impacte ordinària (Annex I. Grup 6. d) establert a la Llei 21/2013, de 9 de 
desembre, d’avaluació ambiental.  
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—2 Recordar que cal donar compliment als requeriments de publicitat establerts 
a l’article 28 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, i a l’article 26 de la Llei 21/2013, de 
9 de desembre. 
 
 —3 Notificar aquesta Resolució a l’Ajuntament de Deltebre i publicar-la al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Atès que el document objecte d’anàlisis i que pretén sotmetre’s al tràmit 
d’aprovació provisional, ha incorporat el Pla de seguiment, i que es fonamenta 
en el següent sentit: 
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Atès que la comissió d’urbanisme de les Terres de l’Ebre, en data 16 de 
novembre de 2020 va emetre informe en el sí de la Declaració Ambiental 
Estratègica, en el qual manifestava un seguit d’observacions que calia tenir en 
compte en el document que es sotmetés a aprovació provisional. Així doncs, 
aquestes prescripcions han estat degudament incorporades i valorades en el 
document i eren les següents:  
 

 Caldrà obtenir informes del Departament Empresa i Coneixement  

 Caldrà obtenir informes de la CHE 

 Caldrà donar compliment als informes de la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar, de l’OMA de les Terres de l’Ebre, del 

Departament de Cultura, del Departament d’Interior i Regió 

d’Emergències de les Terres de l’Ebre 

 En relació a l’informe ACA, el PEU condiciona el seu desenvolupament a 

l’efectiu funcionament de la nova depuradora de Riumar, o com 

alternativa, a la construcció d’una depuradora d’aigües residuals al subsòl 

de la zona verda exterior al port 

 Caldrà incorporar un Estudi d’Impacte i integració paisatgística del PEU 

 Caldrà resoldre certes incongruències detectades als documents 

 Caldrà sol·licitar informe al IDECE 

Atès que en data 28 d’abril de 2021, mitjançant registre d’entrada 2021/11493 
s’ha rebut documentació per sotmetre, si s’escau, el PEU a aprovació provisional.  
 
Atès que d’acord amb la documentació, es considera que en el document a 
sotmetre a aprovació provisional s’han integrat totes les prescripcions efectuades 
per parts dels organismes sectorials, s’han analitzat també les al·legacions 
presentades així com s’ha efectuat el corresponent estudi d’impacte i integració 
paisatgística del Pla Especial Urbanístic del Port de Deltebre.  
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Atès l’informe redactat pel redactor del Pla Especial en relació a l’al·legació 
presentada per part del Sr. Agustí Castellà Queralt s’estima en el sentit de 
modificar la titularitat del plànol d’ordenació 7, ja que es dedueix que una part de 
la parcel·la L-9 es de titularitat privada. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, de conformitat amb l’establert a l’article 22.2. 
lletra c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 
a l’article 52.2. lletra c) on s’estableix la competència del ple per a “... l’aprovació 
que posi fi a la tramitació municipal del plans i altres instruments d’ordenació 
urbanístics”, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents acords: 
 
1r.- Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Agustí Castellà Queralt. 
 
2n.- Aprovar provisionalment el pla especial urbanístic del Port de Deltebre. 
 
3r.- Aprovar el pla de seguiment del pla especial urbanístic del Port de Deltebre. 
 
4t.- Trametre l’expedient complert del mateix a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, a efectes de l’aprovació definitiva si ho troba 
correcte. 
 
5è.- Facultar expressament al Sr. Alcalde per a dur a terme el desplegament i 
execució eficaç del que s’acordi. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre (Delta de 
l’Ebre), 3 de maig de 2021.- 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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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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Tot seguit i abans de continuar amb el següent punt de l’ordre del dia relatiu al 

dictamen de proposta d’aprovació incoació expedient revisió d’ofici contracte 

SOREA, per part de l’alcalde-president s’informa que en aquest assumpte 

concorre causa d’abstenció per part del secretari acctal. i la interventora acctal. i 

per tant seran substituïts per la secretaria acctal. Sra. Cecília Vidal Tarragó i per 

la interventora acctal. Sra. Sònia Verge Bertomeu. 

17È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT 

REVISIÓ D'OFICI CONTRACTE SOREA. 

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 

#DeltebreTerritori de data 12 de maig de 2021, el Sr. Francisco Castro 

Casanova,  Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de gestió 

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

“El qui subscriu, com alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que el contracte de gestió del servei municipal d’aigua i clavegueram va ser 
modificat els anys 2000 i 2008. 
 
Atès que d’acord amb les informes tècnic i jurídic que formen part de l’expedient 
dites modificacions comporten la concurrència de la causa de nul·litat de ple dret 
per omissió del procediment legalment establert.  
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament incoar l’expedient de revisió d’ofici dels 
contractes signats entre l’Ajuntament de Deltebre i Sorea SA, els anys 2000 i 
2008 per la concurrència de causes de nul·litat de ple dret en les modificacions 
operades en el contracte de gestió del servei municipal d’aigua i clavegueram 
del terme municipal de Deltebre.  
 
Atès que d’acord amb l’article 48.3 de la Llei 26/2010, la resolució per la qual 
s’inicia el procediment ha d’incloure la designació de la persona responsable 
d’instruir-lo.  
  
Atès que la competència per iniciar i resoldre el procediment de revisió d’ofici 
correspon al Ple de l’Ajuntament de Deltebre.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

41 
 

1r.- Aprovar la incoació de l’expedient de revisió d’ofici de les modificacions dels 
contractes de l’any 2000 i de l’any 2008 per la concurrència de la causa de 
nul·litat de ple dret per omissió del procediment legalment establert.  
 
2n.- Donar tràmit d’audiència a SOREA SA per tal que un termini de 15 dies 
al·legui o presenti els documents que estimi convenients.  
 
3r.- Nomenar persona instructora del procediment a la Sra. Cecília Vidal Tarragó. 
 
4t.- Notificar el present acord a SOREA SA per als efectes que correspongui. 
 
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea 
planificació territorial i subàrea de polítiques ambientals i platges per al seu 
coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 12 de maig de 2021.- Sgt. Lluís Soler Panisello.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 

d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà d’abstenció a la proposta. 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal  d’ED-Junts i diu que el 

seu posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos Serra 
Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts) i sis 
abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-MD), 
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-
Nicoleta Autu (ERC-MD)  i Aleix Ferré Ribes (SD-CP), i per tant resta expedit el 
tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte 
el que calgui per a l’execució d’aquest acord 
 
CIUTADANIA I SEGURETAT 
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18È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 

ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN NÚMERO 3. 

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 

#DeltebreTerritori de data 12 de maig de 2021, el Sr. Francisco Castro 

Casanova,  Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de 

ciutadania i seguretat, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 

proposta següent: 

“El que subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori, en ús 
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1. Atès que per acord de ple municipal de data 9 de maig de 2017 es va aprovar 
la modificació de les ordenances de policia i bon govern de l’Ajuntament de 
Deltebre, exposades al públic pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant 
publicacions al BOPT núm. 96, de data 19 de maig de 2017, al DOGC núm. 7372, 
de data 18 de maig de 2017, al Setmanari l’Ebre de data 12 de maig de 2017 i al 
tauler electrònic d’edictes d’aquest ajuntament, d’acord amb el previst a l’article 
49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 
178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, presentant-se al·legacions durant el 
termini d’exposició pública que van ser resoltes per acord de ple municipal de 
data 11 de juliol de 2017, aprovant-se definitivament i publicant-se el seu text 
íntegre al BOPT de data 4 d’agost de 2017 i entrant en vigor el dia 5 de setembre 
de 2017. 

2.- Atès que aquest ajuntament vol modificar l’article 18 i el quadre d’infraccions 
previstes a l’Ordenança de Policia i Bon Govern número 3 reguladora de la 
circulació i mobilitat concretament l’Annex I Infraccions i Sancions, quedant de la 
següent manera: 

“Afegir a l’article 18 una lletra c) L’estacionament en horari limitat es diferenciarà en zona verda, 
zona groga i zona blava. La zona taronja és específica per al veïnat resident de l’àmbit i no es 
considerarà d’horari limitat. 

Modificació del quadre de sancions adaptant-les a les modificacions introduïdes per la Llei 
18/2009, de 23 de novembre, que modifica el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat vial i afegir les següents sancions: 

Article       N                  Concepte de la Infracció                    Quantia  
 
94.2b.a)        L                    Estacionar en zona de limitació horària         70 €        35 € (reduït) 
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                                           verda excedint del temps 
 
94.2b.b)        L                    Estacionar en zona de limitació horària           70 €        35 € (reduït) 
                                           verda sense col·locar distintiu 
 
94.2b.c)        L                    Estacionar en zona de limitació horària           70 €        35 € (reduït) 
                                           blava excedint del temps 
 
94.2b.d)        L                    Estacionar en zona de limitació horària           70 €        35 € (reduït) 
                                           blava sense col·locar distintiu 
 
94.2b.e)        L                    Estacionar en zona de limitació horària           100 €        50 € (reduït) 
                                           groga excedint el temps 
 
94.2b.f)        L                     Estacionar en zona de limitació horària           100 €        50 € (reduït) 
                                           groga sense col·locar distintiu 
 
....” 

 
3.- Atès que el secretari acctal. ha emès informe relatiu al procediment d’aprovació 
de la modificació de l’esmentada ordenança. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
(en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat reglamentària, 
és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves competències, 
el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A conseqüència d’aquesta 
potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de caràcter general i de rang 
inferior a la llei, sense oposar-s’hi. 
 
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntaments 
es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de 
naturalesa reglamentària. 
 
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals 
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap 
cas poden oposar-se a les lleis. 
 
L’aprovació de 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 
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179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS): 
 
1r. Aprovació inicial de la modificació pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple 
dels membres presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL. 
 
2n. 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. 
 
3r. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació 
definitiva de la modificació pel Ple per majoria simple dels membres presents. En 
cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu. 
 
4t. Publicació del text de l’ordenança d’acord amb els articles 70 de la LRBRL, 
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de 
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al 
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la referència 
del BOP en què es publica el text íntegre. 
 
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu de la 
modificació 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. La modificació 
del  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 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern 
número 3 reguladora de la circulació i mobilitat d’acord amb el punt segon dels 
antecedents. 
 
2n.- Aquest acord d’aprovació inicial de la modificació s’ha de fer públic mitjançant 
edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar 
al BOP, al DOGC i a un diari, per un període de 30 dies des del següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
3r.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança. En aquest cas, 
l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de la modificació de la Ordenança 
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s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al butlletí informatiu 
local. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica 
el text íntegre de la modificació. 
 
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 de #DeltebreEficient subàrea 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), 7 de maig de 2021.- Sgt: Francisco Castro Casanova.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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. 
 
POLÍTIQUES AMBIENTALS I PLATGES 
 

19È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE I L’EMPRESA NICOVAN, SA DE CESSIÓ 

D'ÚS D’UNS TERRENYS DE LA SEVA PROPIETAT. 

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 

#DeltebreTerritori de data 12 de maig de 2021, 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 que subscriu, com a regidor de polítiques ambientals i platges, 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 l’Ajuntament de Deltebre necessita disposar, degut a la manifesta i greu 
problemàtica de regulació tant de l’accés de vehicles com de l’estacionament 
dels mateixos a la zona de la Platja de la Marquesa i accés a la Punta del Fangar, 
d’uns terrenys on es pugui delimitar i construir un camí d’accés de vehicles i un 
lloc d’estacionament per als mateixos. 
 
Atès que és voluntat de l’empresa NICOVAN, SA cedir a l’Ajuntament de 
Deltebre una part dels terrenys de la seva propietat, concretament 1.083,05 m2, 
als efectes de es realitzin les obres de construcció d’un camí d’accés per a 
vehicles per a després poder habilitar un lloc d’estacionament per als mateixos 
un cop es disposin dels corresponents permisos de la Direcció General de 
Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya (Servei de 
Costes). 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar la formalització del conveni entre l'Ajuntament de Deltebre i 
l’empresa NICOVAN, SA de cessió d'ús d’uns terrenys de la seva propietat, que 
té un total de vuit clàusules i dos plànols annexos. 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar el present acord als interessats per als efectes que correspongui. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i 
a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de polítiques ambientals i platges per al 
seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre (Delta de 
l’Ebre),  7 de maig de 2021. Sgt. Joan Lucas Bo.” 
 
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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà en contra a la proposta. 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal  d’ED-Junts i diu que el 

seu posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de Lluís 
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Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos Serra 
Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (ED-
Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  
Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos 
Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD), i per tant resta expedit 
el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 
efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord 

 

20È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE I LA SRA. JOSEFA DURÀ MARGALEF I EL 

SR. RAMON MATAMOROS CERVERA DE CESSIÓ D'ÚS D’UNS TERRENYS 

DE LA SEVA PROPIETAT. 

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 

#DeltebreTerritori de data 12 de maig de 2021, 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 que subscriu, com a regidor de polítiques ambientals i platges, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre necessita disposar, degut a la manifesta i greu 

problemàtica de regulació tant de l’accés de vehicles com de l’estacionament 

dels mateixos a la zona de la Bassa de l’Arena, d’uns terrenys on es pugui 

delimitar i construir un camí d’accés de vehicles així com d’una zona on els 

mateixos puguin estacionar.  

 

Atès que és voluntat de la Sra. Josefa Durà Margalef i el Sr. Ramon Matamoros 
Cervera cedir a l’Ajuntament de Deltebre una part dels terrenys de la seva 
propietat, concretament 7.548,75 m2, als efectes de es realitzin les obres de 
construcció d’un camí d’accés per a vehicles i un lloc d’estacionament per als 
mateixos un cop es disposin dels corresponents permisos de la Direcció General 
de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya (Servei de 
Costes). 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 
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1r.- Aprovar la formalització del conveni entre l'Ajuntament de Deltebre i la Sra. 
Josefa Durà Margalef i el Sr. Ramon Matamoros Cervera de cessió d'ús d’uns 
terrenys de la seva propietat, que té un total de set clàusules i un plànol annex. 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar el present acord als interessats per als efectes que correspongui. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i 
a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de polítiques ambientals i platges per al 
seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre (Delta de 
l’Ebre),  7 de maig de 2021. Sgt. Joan Lucas Bo.” 
 
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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà en contra a la proposta. 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal  d’ED-Junts i diu que el 

seu posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

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

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

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

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

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

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

Aleix Ferre Ribes (SD-CP) i cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  

Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos 

Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD), i per tant resta expedit 

el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 

efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

#DeltebreActiu 

 
FESTES 
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21È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 

COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL CD LA CAVA 

PER A L'ORGANITZACIÓ DE LES FESTES MAJORS DE SANT ROC 2021. 

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 

#DeltebreActiu de data 12 de maig de 2021, el Sr. Robert Bertomeu Callau,  

Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreActiu, procedeix a la lectura en la seva part 

bastant de la proposta següent: 

“El que subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu, en ús de 
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’Ajuntament té la voluntat de fomentar i dinamitzar les diferents festes 
que es realitzen al nostre municipi. 
 
Atès que el Club Deportiu La Cava manté la tradició d’organitzar les “Festes 
Majors Sant Roc de La Cava”. 
 
Atès que les parts, de mutu acord, interessen l’aprovació i la formalització d’un 
Conveni de col·laboració per a l’organització de les “Festes Majors Sant Roc de 
La Cava” per a l’any 2021, que tindran lloc entre els dies 12 al 22 d’agost de 
2021. 
 
Vist l’informe jurídic favorable de la tècnica de l’Àrea de #DeltebreActiu, en el que 
consta que el contingut de les clàusules del conveni i el procediment a seguir es 
consideren ajustats a dret. 
 
De conformitat amb l’informe de l’Àrea #DeltebreProjecció -subàrea d’hisenda - 
en el que és deixa palès que hi ha consignació pressupostària suficient per fer 
front a la despesa a la partida del Pressupost municipal de l’exercici 2021, 
480.00-33800 “Conveni Festes La Cava”. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la formalització del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Deltebre i el Club Deportiu La Cava per a l’organització de les 
“Festes Majors Sant Roc” per a l’any 2021, que consta de CATORZE (14) 
clàusules i per un import total de TRENTA-CINC MIL CENT EUROS -35.100 €-.  
 
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a la signatura del conveni. 
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TERCER.- Notificar el present acord a la representació del Club Deportiu La 
Cava per a la seva constància, amb el règim de recursos adients. 
  
QUART.- Traslladar el contingut del present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient 
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de festes, per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre, 5 de 
maig de 2021. Sgt. Robert Bertomeu Callau.” 
 
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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE A LA PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS FESTEJOS 
DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL PROMOGUDA PER LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE TORO CON CUERDA. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Robert Bertomeu 
Callau, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu, procedeix a la lectura en la 
seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’ajuntament de Deltebre, al Ple 
de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Des de la Federación Española de Toro con Cuerda junt amb diferents 
associacions taurines han creat la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS 
FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL. A hores d'ara, moltes 
associacions i ajuntaments de tota la geografia espanyola s'han adherit o es van 
a adherir a aquesta plataforma, i l'Ajuntament de DELTEBRE no podia ser 
menys. 
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Aquesta unió es fa per reivindicar la importància de les celebracions de 
Tauromàquia tradicional, festes regulades i que treballen amb serietat per 
conservar-les i millorar-les. Aquestes festes són exemple de cultura popular i la 
paraula que conté tota l'essència de la festa és tradició, un llegat rebut dels 
nostres avantpassats, mimat i conservat.. 
 
Fins a la data hem gaudit no sense esforç dels festejos taurins dels nostres 
municipis, i malgrat els que es posicionen en contra. El treball incessant d'aquells 
que volen el final de les nostres tradicions ha entorpit moltes vegades 
l'organització de festes en tota la geografia espanyola, i davant d'aquestes 
situacions tots els organitzadors hem estat callats, assumint cada extra de treball, 
cada insult ... i per tant ha arribat el moment de defensar-lo. Ara hem de fer un 
pas més i no podem permetre més abusos, i per tant cal exigir que es respecti la 
nostra cultura, la nostra llibertat i per suposat la igualtat de tracte amb totes les 
activitats culturals. 
 
Des de la Plataforma es proposa la UNIÓ de tots els festejos taurins tradicionals 
en una entitat que serveixi de referència davant les administracions i el sector 
professional del bou, i que sigui l'interlocutor autoritzat per defensar els nostres 
drets i interessos. 
Per començar amb aquest treball es va a preparar un llistat de localitats que 
vulguin donar un pas a el front i formar part d'aquesta plataforma, i l'Ajuntament 
de DELTEBRE ha d'estar. 
 
L'adhesió a la plataforma és la millor manera de demostrar la força que tenen 
aquest tipus de festejos taurins tradicionals, aquestes celebracions sempre han 
demostrat ser un exemple perfecte de la importància que suposen en l'àmbit 
social, turístic i econòmic, i la capacitat d'unir al poble al voltant del seu senyal 
d'identitat més arrelada. Aspectes que sempre succeeixen en tots els llocs on el 
bou és recolzat i no injuriat i atacat sense sentit. 
 
L'adhesió a la plataforma suposarà fer aquest pas com més aviat millor i 
demostrar que som milions de persones les que vam triar tauromàquia, i que per 
tant triem llibertat. 
 
Aquesta plataforma pretén representar a totes les localitats que facin qualsevol 
tipus de festa taurina tradicional, i per això el municipi de DELTEBRE volen estar, 
ja que des de la més coneguda com pugui ser Pamplona fins al poble més petit 
hi seran, i en la qual tots tindrem la mateixa importància i amb la mateixa 
capacitat de participar. 
 
Hem de començar a defensar i exigir els nostres drets, el lloc que ens correspon 
com a ciutadans, com aficionats i per descomptat com a organitzadors de les 
nostres festes taurines tradicionals. 
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Amb la plataforma podrem treballar perquè de nou aquest tipus de celebracions 
ens ajudin a reactivar l'economia local, a recuperar la cohesió social que 
comporten les nostres festes, reactivar el turisme i l'hostaleria, i per descomptat 
ajudar de la millor manera que podem als nostres ramaders, i el més important, 
seguir mantingut vives les nostres tradicions. 
 
I és per aquests i per molts més motius l'Ajuntament de DELTEBRE considerem 
positiva la nostra adhesió a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS 
FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL 
 
Per tot l'exposat anteriorment, al Ple municipal PROPOSO l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Adherir-se l'Ajuntament de DELTEBRE a la PLATAFORMA PARA LA 
DEFENSA DE LOS FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL 
 
SEGON.- Nomenar el Sr. ROBERT BERTOMEU CALLAU representant de 
l'Ajuntament de DELTEBRE perquè representi l'Ajuntament en aquesta 
Plataforma. 
 
TERCER.- Traslladar l’acord a la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DE LOS 
FESTEJOS DE TAUROMAQUIA TRADICIONAL, a l'AGRUPACIÓ DE PENYES 
I COMISSIONS TAURINES DE LES TERRES DE L'EBRE, i a la COMISSIÓ DE 
BOUS DE DELTEBRE, a la COMISSIÓ DE BOUS DE LA CAVA, i a les 
associacions taurines del municipi “BOUS MÉS QUE MAI DE LA CAVA”, 
“ASSOCIACIÓ DEL BOU CAPLLAÇAT DE JESUS I MARIA” i a l’ “ASSOCIACIÓ 
CULTURAL TAURINA LA DIVISA”. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 22 d’abril de 2021. 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 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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. 
 
MOCIONS 
 
23È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER AL RECONEIXEMENT PÚBLIC DEL DOL 
PERINETAL, GESTACIONAL I NEONATAL.  
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanessa Callau 
Miñarro, regidora de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant 
de la proposta 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: 
 
La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt 
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les 
dades, l’any 2019 van morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les 
primeres 24 h i 96 entre el dia 1 i els 28 dies. 
 
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen 
durant l’embaràs o en el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues 
durant la gestació, ja sigui en les primeres setmanes d’embaràs, o en gestacions 
a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals tardanes), durant el 
naixement, o les morts des nounats fins als 28 dies de vida. 
 
La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la 
nostra societat, silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que 
pateixen una pèrdua d’aquestes característiques es trobin soles a l’hora 
d’afrontar aquest dolor. 
 
Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i 
d’entitats, que aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de 
més visibilitat, reconeixement social i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. 
Avui hi ha moltes professionals més preparades que acompanyen les famílies en 
tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel mateix 
procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre 
aquest tema. I també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del 
territori per visibilitzar aquest fet i acompanya les famílies. 
 
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, 
compromesos amb el fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de 
reconeixement per les pèrdues perinatal, gestacional i neonatals per fer extensiu 
aquest reconeixement social i per facilitar un espai de culte comú per totes les 
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famílies. Es tracta de crear un espai col.lectiu específic per facilitar el dol i 
l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla duran 
l’embaràs o després del part. Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats 
conjuntes en memòria un cop l’any i possibiliten que les famílies que així ho 
desitgin, ,puguin realitzar un enterrament individual. 
 
Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com 
un espai de reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut 
pèrdues d’éssers estimats en aquestes condicions, i visibilitzar així el dol 
perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la importància que es mereix. 
 
Per tots aquests motius, PROPOSEM l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’ajuntament de Deltebre es posa al costat de les famílies que han 
tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les 
vol acompanyar en el seu dol. 
 
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi 
d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua 
perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementeri municipal i 
d’altres estratègies d’acompanyament. 
 
TERCER.- Que l’ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del 
mateix, i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació 
d’aquest espai de dol. 
 
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol 
perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar 
suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions. 
 
CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia 
anual en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort 
gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al 
voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les 
víctimes. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), maig de 2021. Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més Deltebre a 
l’Ajuntament de Deltebre.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 

a la proposta. 
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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. 
 
24È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL D'EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL UNA 
RESPOSTA A L'ACORD DE PLE MUNICIPAL DE DATA 22 DE GENER DE 
2020 EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE ZONA AFECTADA GREUMENT 
PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL (ZONA CATASTRÒFICA). 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Laura Fabra Verge, 
regidora de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta 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: 
 
Totes i tots encara tenim a la memòria les imatges i afectacions del temporal 
Gloria que va afectar greument el terme municipal de Deltebre entre els dies 20 
i 23 de gener. La forta pluja i vent van mostrar un cop més la nostra fragilitat com 
a Delta i a la vegada vam patir com a terme municipal greus afectacions a 
arrossars, muscleres, equipaments, zones urbanes....El ple municipal urgent i 
extraordinari realitzar la nit del 22 de gener de 2020, va aprovar per unanimitat 
de les regidores i regidors presents una proposta de declaració de zona afectada 
greument per una emergència de protecció civil, coneguda col·loquialment com 
una declaració de zona catastròfica”. Al contingut d’aquesta proposta, es feia una 
diagnosi general de la situació viscuda durant aquelles hores, i es sol·licitava a 
l’Administració General de l’Estat, i en el seu cas, a la Generalitat de Catalunya, 
la declaració del terme municipal de Deltebre com a zona afectada per una 
emergència de protecció civil. A més vam acordar tramitar la sol·licitud d’ajut, 
d’acord amb l’article 7 del RD 307/2005, de 18 de març, modificat pel RD 
477/2007, a través de la Subdelegació del Govern a Tarragona. També s’instava 
al Consell de Ministres, que es duguessin a terme les accions necessàries amb 
amb la finalitat de poder recuperar i restablir la normalitat de les zones afectades 
pel sinistre. 
 
El ple ordinari del mes de febrer de 2020 es va aprovar per unanimitat de les 
regidores i regidors presents la ratificació la sol·licitud de declaració de zona 
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afectada greument per una emergència de protecció civil. També es van aprovar 
els danys causats pel temporal Glòria al municipi de Deltebre fruit dels treballs 
dels i les tècniques municipals. A la proposta es va ratificar que Deltebre havia 
patit inundació de més de 2.600 hectàrees de camps d’arròs per l’aigua salada; 
destrucció total de 9 batees on es cultiva el musclo i l’ostra a la badia del Fangar 
i afectació a 22 més; desallotjament de dues famílies; tall de 17 camins 
municipals i vies públiques; inundació d’equipaments municipals i habitatges 
privats; apagada del subministrament elèctric d’un 85% de la població durant una 
mitjana de 7 hores; anul·lació de la jornada escolar, afectacions a un 25% dels 
comerços del municipi, etc. En resum es van quantificar els danys patits al 
municipi de Deltebre en un import de 11.494.103,04€. 
 
A dia d’avui, no ha obtingut resposta a la petició realitzada ja fa més d’un any. 
Entenem que aquest greuge que hem patit com a municipi, ha perjudicat de 
forma considerable a moltes activitats econòmiques, moltes veïnes i veïns i al 
propi ajuntament. Tampoc no entenem aquest retard, ja que el mateix govern 
espanyol va aprovar amb molta celeritat la declaració de zona catastròfica a la 
comunitat de Madrid amb els efectes del temporal Filomena el passat gener del 
present any. 
 
Per tots aquests motius, PROPOSEM l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Exigir una resposta a l’acord de ple municipal de data 22 de gener en 
relació a la declaració de zona afectada greument per una emergència de 
protecció civil. 
 
SEGON.- Estudiar la possibilitat d’iniciar si s’escau, d’emprendre accions legals 
contra l’Administració General de l’Estat per la seva inacció davant els fets 
objectius causants del temporal Glòria al municipi de Deltebre i en funció de les 
seves competències. 
 
TERCER.- Denunciar el greuge econòmic patit per part de les activitats 
econòmiques del municipi, veïnes i veïns i el propi municipi davant d’altres zones 
de l’Estat que han estat declarades zona catastròfica abans que el porpi municipi, 
i que per tant, no han rebut cap compensació econòmica. 
 
QUART.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Govern de l’Estat, 
la Presidència del Govern de la Generalitat, l’Administració de l’Estat: Delegación 
del Gobierno a Catalunya, el Ministerio para la Transición Ecològica, el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Subdelegació del Govern a Tarragona, 
a l’Administració de Catalunya: al Departament de Presidència, Departament de 
Territori i Sostenibilitat, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, Diputació de Tarragona, Consell Comarcal del Baix Ebre i Síndic de 
Greuges. 
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No obstant això, el ple acordarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), maig de 2021.- Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del 
grup municipal d’esquerra Republicana de Catalunya-Més Deltebre a 
l’Ajuntament de Deltebre.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor 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 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. 
 
25È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER LA REGULACIÓ D'UN APARCAMENT 
PROVISIONAL D'AUTOSERVEI PER AUTOCARAVANES 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Juan Carlos Bel 
Carbó, regidor de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de 
la proposta 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: 
 
Deltebre té un potencial turístic de primer ordre enfocat al turisme de qualitat, no 
massificat i orientat als atractius paisatgístics del Delta de l’Ebre, del quan en 
som el cor i motor. Fruit de la pandèmia i del canvi d’hàbits del turisme ha 
augmentat de forma considerable la demanda, nacional i internacional 
d’aparcaments de servei per a autocaravanes que coincideix amb l’auge 
d’aquest model de turisme, majoritàriament familiar, amb un poder adquisitiu mig-
alt. Només va caler veure la passada Setmana Santa la gran quantitat 
d’autocaravanes que es van aplegar sota el pont Lo Passador, als terrenys de 
titularitat de l’INCASOL aprofitant unes vistes impressionants vora l’Ebre, i sense 
pagar cap tipus de taxa per pernoctar. Una imatge de massificació absoluta d’un 
espai, que no té cap dels serveis mínims per poder acollir aquesta tipologia de 
turisme. Els usuaris d’aquests espais demanen entre d’altres serveis connexió 
d’aigua i llum per a recàrrega de l’autocaravana o punts de desguàs pels dipòsits 
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d’aigües brutes. Com a municipi, més enllà de mantenir l’espai net i de disposar 
de contenidors amb les diverses fraccions, no obtenim cap benefici de les seves 
pernoctacions, quan es podrien obtenir beneficis considerables que es podrien 
destinar al manteniment del propi espai o a les arques municipals. 
 
A l’espera de l’aprovació definitiva del POUM, on ja s’ha previst una zona 
regulada d’aparcament d’autocaravanes, es fa més necessari que mai habilitar, 
encara que sigui de manera provisional un espai per aquesta tipologia de turisme 
a les portes de la temporada d’estiu. Un espai regulat, amb taxes per a les 
autocaravanes que en facin ús. Com ja tenen molts de municipis turístics de 
Catalunya. 
 
A més, fa uns dies l’Associació d’Empreses d’Ecoturisme del Delta de l’Ebre van 
fer arribar una carta a totes les administracions locals i nacional per tal d’exigir el 
compliment de la legislació vigent en matèria de pernoctacions i pas de vehicles 
en espais naturals protegits. L’Associació, que aplega un conjunt de 43 empreses 
dedicades a l’ecoturisme amb el compromís de seguir els preceptes de la Carta 
Europea de Turisme sostenible, està doblement preocupada per les 
conseqüències que l’actual càrrega de freqüentació del turisme al Delta de l’Ebre 
pot tenir sobre els espais naturals i sobre la imatge (negativa) que es genera com 
a model turístic al Delta de l’Ebre. 
 
Per tots aquests motius, PROPOSEM al ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Establir un pla d’actuació i intervenció per garantir el compliment de la 
normativa actual sobre pernoctacions als espais naturals del Delta de l’Ebre de 
forma sostinguda en el temps. 
 
SEGON.- Regular amb caràcter provisional i urgent l’actual aparcament 
d’autocaravanes amb l’aplicació d’una taxa de pernoctació i amb els controls 
necessaris per part de l’Ajuntament de Deltebre que tots els usuaris/es paguin el 
preu estipulat. Així mateix, que les zones habilitades per les pernoctacions 
d’autocaravanes compleixen en la normativa establerta (higiene, residus, evitar 
la massificació) i no generin competència deslleial amb les empreses destinades 
amb aquesta finalitat. 
 
TERCER.- Instal·lar panells informatius a l’actual ubicació amb el llistat de 
comerços del municipi i dels principals serveis municipals, a fi i efectes, que els 
usuaris d’aquest emplaçament prefereixin el comerç de proximitat a les grans 
superfícies. 
 
QUART.- Que es faci un estudi de capacitat de càrrega que inclogui de forma 
actualitzada la freqüència turística al nostre municipi, un càlcul actualitzat de la 
capacitat ecològica i social d’acollida, el grau de saturació de zones 
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freqüentades, la capacitat d’acollida actual a partir de la metodologia del Límit de 
Canvi Acceptable. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre, (Delta de l’Ebre), maig de 2021.- Sgt.: Joan Alginet Aliau. Portaveu del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Més Deltebre a 
l’Ajuntament de Deltebre.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor a la proposta. 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal  d’ED-Junts i diu que el 

seu posicionament serà en contra de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta quedant rebutjada per majoria absoluta, amb onze vots en contra 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) i Andreu Curto Castells (ED-Junts) i sis 

vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-MD), 

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

Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP). 

26È.- MOCIÓ DE SD-CP PERQUÈ EL GOVERN DE L’ESTAT I EL PARC 
NATURAL FACILITIN LA INSTAL·LACIÓ D’UN MIRADOR D’AUS A LA 
«FINCA DE BOMBITA». 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Aleix Ferre Ribes, 
regidor de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“Qui subscriu, el grup municipal de SD-CP, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Fa temps enrere el nostre Delta va ser víctima dels efectes del temporal Glòria. 
Un temporal que va ocasionar molts danys materials i naturals al nostre municipi 
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i que va posar contra les cordes i va fer evident l’estat de gran fragilitat que pateix 
el territori. 
 
No obstant això, la tempesta va portar alguns aspectes positius.  Per un costat, 
va servir perquè les administracions es donessin compte de la seva inactivitat i 
passivitat davant la problemàtica regressiva d’aquesta zona natural, i per un altre 
costat, va posar al punt de mira el nostre Delta a la resta de l’Estat i més enllà. 
Aquest últim fet ha dinamitzat i mobilitzat el turisme cap al nostre territori, 
augmentant així el nombre de visites. 
 
Per una altra part, dins del nostre municipi tenim un lloc que cal potenciar 
turísticament i treure’n profit. Aquest lloc és la «Finca de Bombita». És per això, 
que des de l’Ajuntament de Deltebre s’ha demanat en diverses ocasions la gestió 
i titularitat d’aquest espai emblemàtic, perquè som sabedors de la seva 
importància turística i riquesa natural. 
 
Des del PSC estem convençuts que la «Finca de Bombita» tard o d’hora serà 
gestionada des del territori, i d’aquesta manera poder explotar aquest espai tant 
valuós del qual disposa el nostre municipi.  Des del l’agrupació,  també som 
conscients que el traspàs i gestió del terreny actualment està complicat degut al 
Pla de protecció del Delta, un pla que a hores d’ara ha ser modificat i consensuat 
per totes les parts implicades. 
 
Per tot això , el grup Municipal Socialista a l’ajuntament de Deltebre proposa al 
Ple de la Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
 
1r.- Demanar al govern de l’Estat i Parc Natural del Delta de l’Ebre la instal·lació 
d’un mirador d’aus enfront de la Llacuna del Canal Vell, així com dos miradors, 
un a cada extrem del Passeig Marítim de Riumar. 
 
2n.- Traslladar aquest acord al Govern de l’Estat, concretament, al Servei 
Provincial de Costes a Tarragona i al Parc Natural del Delta de l’Ebre. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 14 de maig de 2021. Sgt.- Aleix Ferre Ribes, portaveu 
del grup SD-CP de l’ajuntament de Deltebre.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 

a la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor a 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. 

 

PART DE CONTROL 

 
27È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 539/2018 A LA NÚM. 846/2018 
 

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. 539/2018 a la núm. 846/2018 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. 

 
28È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
A.- DONAR COMPTE REVISIÓ PLA REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde enuncia que es 
procedirà a donar compte de la revisió del Pla de Reactivació Socioeconòmica 
per part dels/de les Tinents d’Alcaldia d’aquest ajuntament i començarà el Sr. 
Robert Bertomeu Callau, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu, i diu que 
dintre de l’Àrea de #DeltebreActiu, tenim les mesures que ens afecten, com el 
calendari d’actes i festes de 2021 aprovat pel Ple Municipal de data 10 de març, 
i cert és que tal i com avança la pandèmia i es van suavitzant les mesures es van 
posant dates a tots aquells actes per part d’aquelles entitats i associacions, ja 
que es veu el final a tots aquests restrenyiments. 
 
Per que fa al següent punt seria envers als casals d’estiu, que ja hem passat 
l’organigrama a tots els interessats, entitats i empreses per organitzar els casals 
per donar-los a conèixer de quins son els equipaments que en podran fer-ne ús. 
La idea que tenim és que es quedi sense efecte la taxa de les instal·lacions 
esportives, que només afectarà a aquelles empreses que tinguin la seu al 
municipi. Tenim quatre empreses i set entitats que realitzaran els casals d’estiu. 
També cal afegir, contra les mesures per afrontar el context del covid-19, és 
deixa de repercutir el cost d’alguns subministraments a totes les entitats que 
tenen conveni de locals i espais cedits pel propi ajuntament. 
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Tot seguit l’alcalde passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreTerritori, Sr. Francisco Castro Casanova i aquest diu, que repassant 
les accions que s’han fet juntament amb el regidor d’imatge de poble Sr. Joan 
Lucas, es va fer la connexió de wifi als espais públics, a la Plaça de les Dones i 
al Parc Fluvial. També és va donar internet, mitjançant un dispositiu,  a aquelles 
persones que teníem deficiència per poder estudiar. Es va aprovar el reglament 
dels equips informàtics reutilitzables i es va posar en funcionament. A més, es 
va fer la instal·lació de les cartelleres electròniques i la suspensió de les taxes 
de llicències d’obres. 
 
Tot seguit l’alcalde dona la paraula al Sr. Carlos Serra, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
de #DeltebreProjecció per què faci la seva exposició. 
 
A l’Àrea de #DeltebreProjecció s’han aglutinat la gran part de les accions que 
configuren el Pla de Reactivació Socioeconòmica de l’Ajuntament de Deltebre. 
Des del suport a les famílies, fins als ajuts als sectors econòmics, passant per la 
dinamització del comerç local i altres accions que s’han estat duent a terme en 
aquesta finalitat.  
 
Des de l’inici de la pandèmia i de manera continuada hem anat posant en marxa 
totes aquelles operatives que ens permetessin donar resposta a les necessitats 
de la ciutadania.  
 
Sempre hem sigut conscients, i ara més que mai,  que és el moment d’estar al 
costat de tots aquells que ho necessiten. Des de l’Ajuntament de Deltebre, hem 
continuat treballant per ajudar als veïns i veïnes en els ajuts als tributs locals, 
com també els ajuts d’urgència social.  
 
S’han continuat reforçant els ajuts per tal d’encabir noves casuístiques sorgides, 
en part, per la pandèmia. D’aquesta manera, a banda de poder demanar ajuts 
pel pagament dels propis tributs, o pel pagament d’activitats extraescolars o 
d’escola Bressol, també s’han sol·licitat L’EuroDelta, la moneda de Deltebre en 
suport a les famílies que s’han vist perjudicades pel pas del Glòria i de la 
pandèmia, en la funció d’ajut a les famílies més desafavorides. A dia d’avui 
parlem d’ajuts a més de 120 famílies en un import d’uns 29.000€, repartits en un 
total de més de 2600 tiquets d’Eurodelta.   
 
A banda dels ajuts destinats de manera més directa a les famílies, també hem 
continuat en la línia de suport als sectors econòmics. Una mostra més que 
evident i que continuem en els ajuts directes ha estat el que hem aprovat avui 
pel plenari sobre el dictamen proposta d'aprovació inicial de la modificació de les 
bases reguladores de la concessió d’incentius per al teixit empresarial del 
municipi de Deltebre afectat per les mesures en matèria de salut pública 
derivades de la pandèmia del covi-19 per a l’exercici 2021. 
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A partir de les properes setmanes començarem a desenvolupar el reglament del 
Consell Municipal de la Salut, (a partir de la modificació feta avui i després de 
l’aprovació definitiva) sent un òrgan sectorial de participació per a 
l’assessorament i la consulta en l’àmbit de la salut entre les entitats, les 
associacions, la ciutadania i l’Ajuntament de Deltebre. Este consell ens ha de 
permetre vehicular les inquietuds ciutadanes i crear espais que ens facilitin la 
promoció de la formació, la prevenció i la millora de la salut”. 
 
I tal com hem aprovat avui també, hem aprovat inicialment el reglament del 
Consell del Sector Primari per tal que esdevingui un òrgan assessor i de consulta 
relacionat amb aquelles qüestions que afecten, de manera directa, a un dels 
sectors més rellevants del nostre municipi en matèria agrària, mediambiental i de 
promoció del desenvolupament sostenible.  
 
Hem sigut conscients que, durant tot aquest temps de crisis sanitària l’ús de la 
tecnologia i l’accés a la xarxa han facilitat de manera notable la vida de les 
persones durant el confinament a causa de la crisi sanitària. No obstant, també 
s’ha fet evident que encara hi ha moltes persones que no disposen dels 
dispositius informàtics bàsics per gaudir d’aquests avantatges. Des de 
l’Ajuntament de Deltebre hem impulsat la creació d’un banc d’equipament 
informàtic reutilitzable, que ha de permetre vehicular una xarxa solidària per dotar 
les famílies que ho necessitin d’aquests recursos.  
 
La formació és la millor eina per seguir avançant des de la solidesa i la base que 
aporten els coneixements acadèmics per adquirir noves competències. En 
aquest cas, des de l’Ajuntament de Deltebre vam impulsar la formació online a 
nivell dels sectors econòmics, concretament en formació per als diferents 
comerços que així ho van considerar i posant-nos a disposició per tal de poder 
oferir més formació si així ho consideren.  
 
Al mateix temps, amb la direcció de l’Institut de Deltebre ens hem coordinat i 
coincidit en la necessitat de reivindicar que l’IES de Deltebre compti amb cicles 
formatius destinats a la professionalització del sector turístic i/o agroalimentari.  
 
Des de l’ajuntament també hem creat conferències amb jovents dels nostre 
municipi per tal de donar a conèixer les seves trajectòries professionals i per tal 
de ser exemples de foment del seu talent i de la seua emprenedoria. 
Conferències realitzades a través de les xarxes socials.   
 
Un altre aspecte que contemplàvem en este Pla de reactivació era recordar que 
a Deltebre hi ha Ebreterra, el Centre d’Inspiració Turística, un espai de 
dinamització econòmica i turística que hauria de complir en base a la seva idea 
de creació. Ens hem posat a disposició i hem plantejat al CCBE la nostra total 
predisposició (i a hores d’ara sense resposta) per poder tenir l’oportunitat per 
dotar de contingut aquest centre a nivell de municipi, és a dir, que l’Ajuntament 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

64 
 

de Deltebre tingui la capacitat de poder dotar d’ànima i essència aquest centre 
per enfocar-lo a l’impuls econòmic.  
 
Accions, totes estes, que conclouen el treball dut a terme i sobretot satisfets de 
la feina feta des de #DeltebreProjecció per tal de donar resposta al context actual 
i així finalitzem donant compte que el PLA DE REACTIVACIÓ 
SOCIOECONÒMICA (aprovat al seu moment) ha donat compliment a les 
necessitats de la ciutadania del nostre municipi de Deltebre.  
 
Per últim, l’alcalde li passa la paraula a la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de 
#DeltebreEficient, Sra. Elisabeth Tomàs Franch, la qual procedeix a explicar el 
següent: 
 
Havent passat un any des de l’inici de la pandèmia fem balanç de les mesures 
dutes a terme a l’Àrea #DeltebreEficient des d’on s’ha realitzat revisió dels tributs 
locals per tal que qui menys pugui menys pagui i també la revisió de la resta 
d’ordenances fiscals per adoptar-les a la realitat del municipi. 
 
Aquestes mesures han estat la suspensió de determinades taxes, com la 
ocupació de la via pública en taules i cadires, la taxa obertura establiments, la 
taxa ocupació mercat municipal, de la prestació de serveis urbanístics, entre 
altres. Aquesta suspensió han suposat un total 382 per un import de 53743,27€ 
fins al moment ja que aquestes estaran suspeses fins al 30 de juny, i una part 
continuaran amb suspensió fins 30 de desembre. 
 
Durant any 2020 també vàrem modificar el calendari fiscal per evitar que la 
ciutadania hagués de fer front als pagaments durant el confinament i tingues 
oportunitat de sol·licitar els ajuts que es van ampliar durant 2020. 
 
L’altra forma d’ajudar ha estat que els nostres proveïdors cobressin el més aviat 
possible aquest aspecte estem treballant de manera continua, no només aquest 
any, sinó des de la nostra arribada al govern municipal. 
 
També durant aquests mesos vam engegar el servei de compres agregades per 
poder adquirir productes relacionats amb la COVID, amb el corresponent estalvi 
general per la cooperació entre empreses. 
 
També hem facilitat que la ciutadania pugues fer gestions des de casa seva 
mitjançant videoconferències. 
 
Aquest context de pandèmia també es present al pressupost que vàrem elaborar 
per aquest 2021, un pressupost clarament orientat a la reactivació del municipi 
amb un 49% increment de les partides destinades a ajuts socials i per a la 
dinamització econòmica. Aquest ha estat el resum que s’ha fet fins ara. També 
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traslladar-vos que continuarem treballant com fins ara per estar en tot moment al 
costat de totes i tots els ciutadans de Deltebre. 
 
Tot seguit l’alcalde li dona la paraula al regidor de participació ciutadana, Sr. 
Andreu Curto per respondre la pregunta que es va formular al ple passat pel que 
fa als processos de participació ciutadana dels carrers. 
 
El Sr. Curto, diu que hi ha sis processos de participació ciutadana que s’han fet 
fins ara, pel que fa a la urbanització i plantejament dels carrers al nostra municipi 
i els resultats que s’han obtingut han sigut els següents: 
 
El carrer Club Nàutic, d’un total de 58 propietaris, han hagut el  73% de 
participació, amb un resultat de: 
Opció A.- 62% suport 
Opció B.- 4,98% 
Opció C.-  0% 
Opció D.- 32,72% 
Resumint, s’ha obtingut un 67% a favor d’urbanitzar i els propietaris afectats 
assumiran un 20% del cost del projecte. 
 
Pel que fa al carrer Riu Besos, hi ha un total de 105 propietats de les quals 83 
van emetre algun vot, i els resultats van ser els següents: 
Opció A.- 60,53% suport 
Opció B.- 9,14% 
Opció C.- 9,31% 
Opció D.- 21% 
Per tant el resultat va ser un 79% a favor d’urbanitzar. 
 
Un altre carrer que es va plantejar va ser el c/ Cervantes que hi ha un tram situat 
entre el c/ Havana i el c/ Riu Besos, el qual resta pendent d’urbanitzar. En aquest 
cas hi ha 15 propietats, dels quals van participar 12, que això representa un 80% 
de participació, i en aquest cas: 
Opció A.- 18% de suport 
Opció B.- 22,36%  
Opció C.-  0% 
Opció D.- 59,52%  
Per tant aquest carrer no s’urbanitzarà. 
 
Referent al c/ Guifré el Pilós, que actualment està en període d’exposició pública, 
hi ha un total de 49 propietats, en aquest cas es va obtindré el següent resultat, 
d’un 41% de participació ciutadana: 
Opció A.- 54% 
Opció B.- 0% 
Opció C.- 6’66% 
Opció D.- 39,22% 
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Per tant els resultats van ser d’un 61% a favor d’urbanitzar. 
 
Pel que fa al carrer Sant Francesc, en aquest cas les opcions plantejades van 
ser dos, més la tercera que és la de no urbanitzar. Hi ha 22 propietats afectades, 
17 van emetre el seu vot, que això vol dir un 77% i d’aquestes opcions els 
resultats són: 
Opció A.- 63,16% de suport 
Opció B.- Cap vot 
Opció C.- 36,84 %  
Per tant el resultat a sigut a favor d’urbanitzar. 
 
Un altre és el carrer Dr. Lozano, i en aquest cas de les 27 propietats afectades 
per la proposta d’urbanització, 13 van emetre el seu vot, que representa  un 41%. 
En aquest cas el 100% dels vots son contraris a urbanitzar el carrer, per tant 
aquest projecte no anirà endavant. 
 
29È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
30È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona la paraula al regidor 
Sr. Aleix Ferre, portaveu del grup municipal SD-CP, per tal de que formuli els 
precs i preguntes pertinents. 
 
El Sr. Ferré, diu que només te una qüestió que és referent a les escombraries de 
caràcter rústic, voldria saber els requisits en que es basen per fer pagar. 
 
Contesta la regidora d’hisenda Sra. Elisabeth Tomàs Franch, i diu que per manca 
d’informació li contestarà en el proper ple. 
 
El Sr. Alcalde dona la paraula al Sr. Joan Alginet Aliau, portaveu del grup 
municipal d’ERC-MD, i diu que aprofitant que vostè a fet extensiva la felicitació 
amb motiu del 20 de maig, el nostre grup també es vol sumar en aquest 
agraïment que tot i que el motiu és de goig, volem felicitar a Deltebre per aquests 
44 anys de trajectòria independent, recordant a dos persones, una que ens va 
deixar ahir, que era un pescador de la Confraria Sant Joan, d’orígens llunyans, 
però que es guanyava la vida aquí i va morir ofegat i un altra persona, la qual va 
tenir una llarga trajectòria com a docent i director al col·legi l’Assumpció, 
Salvador Fornos, impulsor d’una entitat cultural Centre d’Estudis Tirant lo Rall, i 
que ens ha deixat després d’una llarga malaltia. Entendran que volguéssim 
personalitzar i que aquest Deltebre que vol seguir avançant no pot créixer sense 
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tenir present els testimonis que valora i que es posa en valor la feina de totes i 
tots i crec que aquestes dues persones poden representar a totes les que en els 
curs de la nostra història van fer possible que estem on estem. Gràcies i felicitats 
a totes i tots. 
 
El Sr. Alcalde diu que és un bon moment per fer un minut de silenci, a l’acabar el 
ple, sent un dia simbòlic com és. 
 
El Sr. Alcalde li dona la paraula al regidor Sr. Carlos Bel, que té tres qüestions a 
fer. La primera és en quina fase es troba el skate-park de Deltebre. La segona 
es en relació a les cruïlles a l’av. Esportiva, que veiem que són perilloses, com 
son passos d’entrades i sortides a les escoles, l’encreuament c/ Riu Llobregat en 
c/ Lluís Companys en la mateixa av. Esportiva, per tant demanaríem reductors 
de velocitat, indicadors de velocitat per control i miralls. I la última pregunta és 
com està el POUM. 
 
Contesta el Sr. Robert Bertomeu, Tinent d’Alcaldia de l`Àrea de #DeltebreActiu i 
regidor d’esport i benestar i diu que ja tenim empreses que ens han passat preu 
del projecte i ens anem reunint amb diferents grups de joves per que ens 
presenten les diferents propostes i poder unificar criteris de les diferents 
modalitats  que es practiquen pel que fa al skate-park. 
 
El regidor Sr. Castro contesta a la pregunta formulada de la perillositat de les 
cruïlles dient que és el primer cop que li diuen d’aquesta perillositat. Crec que 
tenen una peculiaritat no diferent a les altres. Les cruïlles de l’av. Esportiva tenen 
l’inconvenient que anant del c/ Sant Miquel a l’av. Esportiva està el carril bici i te 
el problema que molts vehicles envaeixin aquest carril i això és un problema que 
s’ha de solucionar. Pel que fa  al c/. Riu Llobregat, aquest te la peculiaritat que 
es perd visibilitat si hi ha cotxes aparcats a la vorera, però aquest carrer te un 
reductor de velocitat, encara que voldria explicar que el tema dels reductors és 
delicat, per què primer s’ha de fer un informe per part de la policia i després es 
comunica als veïns ja que els reductors generen una molèstia important, per tant 
tenim una dinàmica que si s’ha de posar un reductor s’ha de consensuar amb els 
veïns. Tot i això ja ens facilitaran aquests punts en concret i s’anirà a mirar.  
 
El Sr. Alcalde contesta a la pregunta formulada envers al POUM, dient que tot i 
que hi ha uns mesos de retard, encara estem dintre del termini dels tres mesos 
des de que la Generalitat va enviar d’ofici la nova proposta al Ministeri. El 28 
d’abril ens van comunicar l’esborrany de l’informe de Costes de l’Estat i ens van 
dir que l’acabarien plantejant des de Costes de Tarragona i no des de Costes 
Madrid. Ens consta que fa 10 dies que Costes de l’Estat a Tarragona van efectuar 
una sèrie de preguntes als redactors del POUM de la Generalitat, per poder 
valorar aquest informe. A finals de la setmana passada ens van dir que es va 
enviar la proposta d’informe, i aquest dilluns es va preguntar a Costes pel tema i 
encara no en sabien res. En aquest cas el termini està finalitzat un altre cop però 
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us explico totes les informacions que hem anat tenint al respecte, per tant 
esperem que en els propers dies tinguéssim l’informe. Esperem que amb el Pla 
Especial del Port que s’ha aprovat en aquest ple, no ens facin esperar tant com 
el POUM.  
 
Si no hi ha cap prec ni pregunta més, farem un minut de silenci per aquest 
pescador que malauradament va morir en la seva funció laboral i també per 
Salvador Fornos i per tots els veïns i veïnes que han deixat empremta a Deltebre. 
 
Finalitzat aquest minut de silenci, felicitem a tots els veïns i veïnes de Deltebre i 
desitgem un futur pròsper i ple de benestar. Felicitats Deltebre i gràcies a tots i 
totes, bona nit regidores i regidors. 
 
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 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


