Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 14/2021
DATA: 1 DE DESEMBRE DE 2021
HORA INICI: 21:30 H
HORA FINALITZACIO: 23:18
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Resolució SLT/3512/2021, de 25 de novembre, per
la qual s’estableixen 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. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Francisco
Castro Casanova, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. Kilian Franch Arques, Sra.
Anna Giménez Uribe, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sra. Carme Franch Tomàs,
Sr. Andreu Curto Castells, Sra. Rosa Royo Franch, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra.
Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó,
Sra. Neculina Nicoleta Autu i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú.
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra.
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
ORDINÀRIA NÚM 13/2021, DE DATA 10 DE NOVEMBRE DE 2021
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta
esmentada, quedant aprovada per unanimitat
#DeltebreEficient
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HISENDA
2N.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2021 TRAMÈS AL
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest
punt de l’ordre del dia, es dona compte de l’obligació de la tramesa de la Llei de
morositat 3r trimestre de 2021, restant el Ple assabentat.
3R.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 3R 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 dona compte del període mig de pagament 3r
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.
4T.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ I DE LA JUSTIFICACIÓ
DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 3R TRIMESTRE DE 2021 AL MINISTERI
D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de
l’ordre del dia, es dona compte de l’informe d’execució i de la justificació del
seguiment del pla d’ajust 3r trimestre de 2021 al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, restant el Ple assabentat.
5È.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI I
ADMINISTRACION PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 3R
TRIMESTRE 2021.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte de
la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art.16 Ordre
HAP/2105/2012 3r trimestre de 2021, restant el Ple assabentat.
6È.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 2057/2021
D'APROVACIÓ COSTOS EFECTIUS SERVEIS 2020.- Arribats a aquest punt de
l’ordre del dia, es dona compte del decret d’alcaldia número 2057/21 referent als
costos efectius serveis 2020, restant el Ple assabentat.
#DeltebreProjecció
ENFOCAMENT TURÍSTIC
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES BASES
REGULADORES DEL 22È CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LES TERRES DE
L'EBRE 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 24 de novembre de 2021, el
Sr. Carlos Serra Ventura, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
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“El que subscriu, Carlos Serra i Ventura, com a Tinent d’Alcaldia de
#DeltebreProjecció 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 la promoció turística de Deltebre, un Concurs de
Fotografia, concretament la partida 481.00-43200 “Premis i Beques Enfocament
Turístic”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores
de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínims exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per al 22è Concurs de Fotografia
de les Terres de l’Ebre per a l’exercici 2021.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat
d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals, i després es procedirà a la publicació del text íntegre de
les mateixes al BOPT així com una referència d’aquesta publicació definitiva al
DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’Enfocament Turístic per al seu
coneixement.
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 18 de novembre de 2021.Carlos Serra i Ventura”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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 l’execució d’aquest acord.
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2022-. 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 24
de novembre de 2021, la Sra. Ingrid Santiago Casanova, regidora d’acció
comercial, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, com a regidor delegat 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 2022 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-lo
turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 “Incentius
Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores
de referència.
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3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament
dels incentius a la Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la millora de la
Imatge de Poble del municipi de Deltebre per a l’exercici 2022.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de la corporació, 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, i fer constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat
d’acord exprés.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 18 de novembre de 2021. Francisco Castro Casanova”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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 l’execució d’aquest acord.
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2022.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 24 de novembre de 2021, el Sr. Carlos Serra
Ventura, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció, procedeix a la lectura
en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, com a regidor delegat 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 2022 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-lo
turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 “Incentius
Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores
de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de
subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de la corporació, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres,
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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, i fer constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat
d’acord exprés.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient i a subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 18 de novembre de 2021. Francisco Castro Casanova”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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 l’execució d’aquest acord.
SERVEI A LES PERSONES
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A LA
CONCESSIÓ D'AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS EURODELTA PER A L'EXERCICI 2022.- 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 24 de
novembre 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:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la subàrea
de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que
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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 2022 una
partida pressupostària per a satisfer els imports concedits en concepte d’aquests
ajuts, concretament la partida 2021.23105.48000 “Ajuts Eurodelta”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores
de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits 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 les bases de l'Ajuntament de Deltebre per a la concessió
d'ajuts socials extraordinaris i urgents - Eurodelta per a l'exercici 2022.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de la corporació, 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, i fer constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat
d’acord exprés.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de Servei a les Persones per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 18 de novembre de 2021. Lluïsa Ventura Galiano”.
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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 en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà en contra de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i sis
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), NeculinaNicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP), per tant resta expedit el
tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte
el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A AJUTS
SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A L'EXERCICI 2022.- 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 24 de novembre 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:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la subàrea
de Servei a les Persones 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 2022 una
partida pressupostària per a satisfer els imports concedits en concepte d’aquests
ajuts, concretament la partida 2021.23101.48000 “Ajuts Tributs Locals”.
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2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores
de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits 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 les bases reguladores de l'Ajuntament de Deltebre per a
ajuts socials sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars
tipificades per a l'exercici 2022.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de la corporació, 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, i fer constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat
d’acord exprés.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de Servei a les Persones per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 18 de novembre de 2021. Lluïsa Ventura Galiano”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà en contra de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
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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), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts),
cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SDCP), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A AJUTS
SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER ATENDRE
SITUACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE
SUBSISTÈNCIA PER A L'EXERCICI 2022.- 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 24 de
novembre 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:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la subàrea
de Servei a les Persones 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 2022 una
partida pressupostària per a satisfer els imports concedits en concepte d’aquests
ajuts, concretament la partida 2021.23102.48000 “Ajuts Urgència Social”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores
de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits 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
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ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores de l'Ajuntament de Deltebre per a
ajuts socials de caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d'urgència
social i necessitats bàsiques de subsistència per a l'exercici 2022.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de la corporació, 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, i fer constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat
d’acord exprés.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de Servei a les Persones per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 18 de novembre de 2021. Lluïsa Ventura Galiano”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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 l’execució d’aquest acord.
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES
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DE SUBSISTÈNCIA 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 24 de
novembre 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:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la subàrea
de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’ha redactat la MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I
PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I
NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2021, que
s’adjunten com a ANNEX 1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informe jurídic, en relació a la tramitació que
hauran de seguir les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin
els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER
L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I
PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I
NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2021, que
s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
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 d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no
es presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de
definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.
Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de servei a les persones per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre (Delta de
l’Ebre), 24 de novembre de 2021. Lluïsa Ventura Galiano”.
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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
de 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 l’execució d’aquest acord.
#DeltebreActiu
TEIXIT ASSOCIATIU
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS PEL DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE DELTEBRE, PER A L’EXERCICI
ECONÒMIC 2022.- 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 24 de novembre de 2021, 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 que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
de #DeltebreActiu 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 2022 un
partida pressupostària per a subvencionar les entitats i associacions del
municipi per les seves activitats de foment, concretament la partida “Teixit
Associatiu” 48000.92001.
2.- En data 17 dels corrents el TAG de l’Àrea de #DeltebreActiu va emetre
informe favorable sobre l’aprovació de les bases reguladores de referència.
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3.- A l’expedient consta el text de les propostes de bases reguladores que
tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 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.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Requisits per a l'atorgament de les subvencions.
Amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les
normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que
estableix la LGS.
Les bases reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el BOP
de Tarragona i en el DOGC.
Respecte l’aprovació de les bases reguladores.
Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s'hauran
d'aprovar en el marc de les bases d'execució del pressupost, a través d'una
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica
per a les diferents modalitats de subvencions.
Respecte el contingut mínim de les bases.
La norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions
concretarà, com a mínim, els punts següents:
a) Definició de l'objecte de la subvenció.
b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la
subvenció.
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c) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones
jurídiques a què es refereix l'apartat 2 de l'article 12 de la LGS.
d) Procediment de concessió de la subvenció.
e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació dels
mateixos.
f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva
determinació.
g) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió de la subvenció i el termini en què serà notificada
la resolució.
h) Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per
garantir l'adequada justificació de la subvenció.
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'entitat
col·laboradora, si és el cas, del compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
j) Mesures de garantia que, si escau, es consideri necessari constituir
a favor de l'òrgan concedent, mitjans de constitució i procediment de
cancel·lació.
k) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte,
així com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els
beneficiaris.
l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a
la modificació de la resolució.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol
Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o
d'organismes internacionals.
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris
són aplicables per a determinar la quantitat que finalment hagi de percebre
el beneficiari o, si s'escau, l'import a reintegrar, i hauran de respondre al
principi de proporcionalitat.
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L’òrgan competent per l’aprovació de les bases que es pretenen aprovar serà
el Ple de la Corporació d’acord amb el ROAS.
Les bases se sotmetran a informació pública com a mínim per un termini no
inferior a 20 dies i es publicaran al BOPT, al DOGC i en el tauler electrònic
de la corporació. En el cas que no es presentin reclamacions contra les
mateixes s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d'ulterior
acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT
així com una referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
Per tot aquests antecedents i fonaments de dret, al Ple de la Corporació
PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i
atorgament de subvencions a entitats i associacions pel desenvolupament
d’activitats i serveis al municipi de Deltebre per a l’exercici econòmic 2022.
SEGON.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de
definitiu 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.
TERCER.- Traslladar el contingut de l present acord a l’Àrea de
#DeltebreEficient, subàrea d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de
teixit associatiu per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre
(Delta de l’Ebre), 17 de novembre de 2021. 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 en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
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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 majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts),
cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), 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 (SDCP), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
MOCIONS
15È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER "L'AMIANT ZERO" A DELTEBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
regidor de l’ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura en la seva part bastant
de la proposta següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC- MD, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
L’amiant és una substancia confirmada per l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) com a carcinògena del primer grup en humans, és a dir, que pot produir
càncer amb independència de la quantitat i el temps al que s’està exposat.
Segons aquesta institució, al món es produeixen 112.000 morts a l’any per
malalties derivades de l’amiant. Malgrat que la prohibició europea de l’amiant va
entrar en vigor en 2005, cada any a la UE es registren entre 20.000 i 30.000
casos de malalties relacionades amb l’amiant i s’estima que més de 300.000
ciutadans moriran de mesotelioma d’aquí a 2030.
Ens trobem davant, doncs, d’un gravíssim problema per a la salut. Les malalties
derivades de l’exposició a aquest material són, entre altres, el càncer de pulmó,
l’asbestosi i el mesotelioma pleural o peritoneal, a més de tenir possibles
relacions amb altres patologies i neoplàsies com carcinomes gastrointestinals o
de laringe o càncer de ronyó, ovari i mama. Recents investigacions han
descobert que una exposició molt baixa i un llarguíssim període de latència
poden desembocar en aquestes i altres malalties.
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Malgrat això, l’amiant encara és ben present arreu. Durant molts anys va ser
utilitzat com a material per a l’elaboració de dipòsits, canalitzacions i canonades,
sostres i cobertes ondulades (sota la denominació de la seva marca comercial
Uralita) i també com aïllants, terres, juntes de connexió i altres. La seva
utilització principal ha estat en la construcció i la industria. També és important la
presencia de l’anomenat amiant residual, que és aquell que roman instal·lat en
carreteres i vials, habitatges, edificis públics i privats i a la industria. De l’amiant
instal·lat a L’Estat Espanyol, xifrat en més de 2’5 milions de tones, una part
important es troba a Catalunya. Gran part de les construccions realitzades amb
anterioritat a l’any 2000 compten amb l’amiant com a material constructiu. En
conseqüència, el que es constata és un elevat nivell de mortaldat vinculat a
aquesta prolongada exposició de la població al material trencat i amb les fibres
exposades durant molts anys.
La utilització de l’amiant o fibrociment està prohibida a l’Estat Espanyol des de
2002. Actualment, però, més de 2 milions de tones d’amiant instal·lat segueixen
estant presents a tot tipus d’edificacions, construccions i espais. El Parlament
Europeu ha aprovat una directiva on s’exigeix en l’horitzó de 2032 la retirada de
forma segura, controlada i per part d’empreses especialitzades, de la totalitat de
l’amiant present als diferents espais i construccions.
Aquesta normativa obliga a les administracions a l’elaboració de programes
calendaritzats i dotats de suficients recursos que garanteixin un progressiu
desamiantat integral de les nostres ciutats. Sens dubte es tracta d’un greu
problema de salut pública que una institució com l’Ajuntament de Deltebre ha de
ser capaç, en col·laboració i coordinació amb altres administracions, governs i
institucions, d’abordar i solucionar.
La completa eliminació de tot l’amiant que s’ha fet servir i de tots els productes
que continguin amiant ha de ser un objectiu prioritari de les administracions. Hem
de col·laborar amb els agents socials i altres parts interessades a tots els nivells
per a desenvolupar i compartir plans d’acció per a la gestió i l’eliminació de
l’amiant. Aquests plans haurien d’incloure educació i formació, informació,
programes per al finançament de l’eliminació de l’amiant, activitats de
sensibilització, neteja de recintes i construcció d’instal•lacions per a la destrucció
de l’amiant i les escombraries que continguin amiant, supervisió de l’eficiència
dels requisits jurídics vigents, avaluació de l’exposició del personal en risc i la
protecció de la salut. Caldria sistematitzar un registre d’edificis que continguin
amiant, començant a nivell local pels edificis i infraestructures públiques.
L’objectiu és eradicar tot l’amiant a finals de 2032. A partir d’aquest pla director
calen fulls de ruta i plans d’acció específics a diferents nivells. L’eliminació
organitzada i estructurada de l’amiant necessita d’un finançament públic
suficient, que possibiliti l’accés a fons sostenibles que garanteixin la continuïtat
dels diferents plans.
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Per tot això, i en coherència tant amb la Resolució 522/XI del Parlament de
Catalunya sobre la retirada del fibrociment de les instal·lacions escolars
aprovada en la Comissió d’Ensenyament de març de 2017 com amb el Dictamen
sobre ‘Eradicar l’amiant de la UE’ aprovat al febrer de 2015 pel Comitè Econòmic
i Social Europeu i les diferents reivindicacions que històricament han estat
traslladades per part dels col·lectius que representen a les víctimes de l’amiant
a la ciutat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Per tot l’exposat, PROPOSEM al ple de l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer. – En el cas que no estigui degudament inventariat, iniciar els treballs per
a la realització d’ un inventari de tots els equipaments, espais i edificacions
públiques municipals amb presencia d’amiant o fibrociment. Aquest inventari,
haurà de tenir un format de cens o mapa per a la localització i registre d’aquests
indrets, que permeti identificar i quantificar la seva presència, així com realitzar
una rigorosa auditoria i diagnosi de la situació a partir de la qual poder abordar
la planificació i programació de les corresponents actuacions futures.
Segon. - Avaluar la implementació d’un programa calendaritzat i suficientment
dotat econòmicament , amb la col·laboració d’altres Administracions Públiques,
per a la progressiva retirada de l’amiant o fibrociment present al municipi,
prioritzant el començament de les actuacions als equipaments i edificis públics
municipals, per tal d’arribar, en l’horitzó de 2032, a la seva desaparició completa,
tal com assenyala l’objectiu fixat a aquest efecte per la corresponent normativa
europea.
Tercer.- Avaluar, amb la implicació d’altres Administracions públiques, la posada
en marxa d’un programa d’ajuts a les comunitats privades de propietaris
d’habitatges perquè puguin subvencionar part del cost que suposi la retirada de
l’amiant i el fibrociment del qual s’hagi pogut certificar la presència en algun
element constructiu d’aquestes edificacions, així com d’incentius adreçats a
millorar l’eficiència energètica als edificis, vinculats a l’eliminació segura de
l’amiant que poguessin contenir.
No obstant el ple, aprovarà el que consideri oportú.
Joan Alginet Aliau.- portaveu del grup municipal d’ERC- Més Deltebre. Deltebre,
novembre de 2021”.
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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
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà 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), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (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), NeculinaNicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP).
16È.- MOCIÓ D'ERC-MD AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanessa Callau
Miñarro, regidora de l’ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura en la seva
part bastant de la proposta següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-MD, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ
La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta
de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica, institucional i simbòlica,
entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que
situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal
deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves
formes de relació basades en la llibertat i la igualtat.
És per això que ens hem dotat d'instruments pioners com la Llei catalana
5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista i la
seva modificació Llei 17/2020i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols
d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix
cada any. Enguany s’han produït 22feminicidis als Països Catalans i no cessa.
Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant
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la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les
discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de
totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat sexual i de gènere, en
general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu
que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar
definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels
drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre
dones i homes.
Volem municipis lliures de violències masclistes.
Per tot això, PROPOSEM al Ple de la Corporació que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències
masclistes manifestant el compromíśs de treballar per fer del nostre municipi un
espai lliure de violències masclistes, dissenyant instruments específics per a la
prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura
patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.
SEGON- Revisar, avaluar i actualitzar les eines i plans d’acció vigents per
adaptar-los a les noves realitats locals i que contemplin totes les formes de
violència masclista.
TERCER- Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i
garantir l’habitatge de lloguer social.
QUART- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les
professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.
CINQUÈ- Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació
contra qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais
culturals i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.
SISÈ- Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els
infants en casos de violència masclista.
No obstant el ple, aprovarà el que consideri oportú.
Joan Alginet Aliau.- Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre. Deltebre,
novembre de 2021”.
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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
de 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 l’execució d’aquest acord.
17È.- MOCIÓ D'ERC-MD SOBRE LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL TSJC I DE
SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA.CAT
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Aleix Ferré Ribes del
grup municipal de SD-CP, la Sra. Nicoleta Niculina Autu del grup municipal
d’ERC-MD i el Sr. Andreu Curto Castells, portaveu del grup municipal d’EDJunts, procedeixen a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“Qui subscriuen, grups municipals d’ERC-MD, ED-Junts i SD-CP, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la
llengua pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment
emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística,
en l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de
l’ensenyament en tots els nivells educatius.
Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya) fixa el
règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon
a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant,
determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la
normalització lingüística del català i també de la llengua occitana, denominada
aranès a l’Aran, que és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya,
d’acord amb el que estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de
l’occità, aranès a l’Aran i la llei de política lingüística.
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Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica
3/2020, de 29 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació)
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de
la ciutadania, perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret
característic d’una cultura i és patrimoni també dels habitants no
catalanoparlants del país i aspirem a la plena normalització de l’ús de la llengua
en tots els àmbits.
Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat
de la lluita per la democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que
compromís i el consens al voltant d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls
que un grup de mares i pare de Santa Coloma va donar al projecte d’immersió
lingüística (1983) amb l’objectiu d’estendre el coneixement de la llengua catalana
entre les noves generacions i garantir així la igualtat d’oportunitats i la cohesió
social.
Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema
educatiu universal, inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua
i que estigui orientat al plurilingüisme, preservant el model d’immersió lingüística
que converteix el català en llengua vehicular de l’ensenyament i vetllant per
l’aplicació efectiva dels programes d’immersió lingüística en tots els nivells de
l’ensenyament i
per atendre les mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o
que hi pugui haver en el futur.
Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge
equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, una model pedagògic d’èxit
que ha estat avalat pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019) i que els
estudis existents posen de manifest que l’aprenentatge del català a l’escola
amplia la capacitat comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus
aprenentatges.
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i
fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços
gràcies als quals l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i
de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi
econòmica, reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la
nostra confiança en la seva professionalitat.
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre
procés educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies
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sociolingüístiques d’un entorn escolar cada cop més divers i han garantit
d’aquesta manera la competència lingüística plena en català i castellà, i suficient
en una llengua estrangera, de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.
Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la
llengua, el català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés
permanent d’erosió i exclusió de determinats àmbits de la vida pública (xarxes
socials, plataformes digitals, judicatura, etc.), el darrer episodi del qual ha estat
la no admissió a tràmit del recurs presentat pel Departament d’Educació contra
la darrera sentència del TSJC
Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit
educatiu amb l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es
comprometen a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i
que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu
català en tant que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en
corresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema
educatiu de qualitat.
Per tots aquests motius, el grup d’ERC-MD a l’Ajuntament de Deltebre
PROPOSEM l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres
educatius de prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per
assegurar la formació lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol
actuació feta la marge d’aquestes consideracions educatives suposa una
distorsió greu en el procés d’aprenentatge de l’alumnat.
Segon.- Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant
i avançant en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre
perquè són els documents que recullen les decisions i les actuacions
pedagògiques idònies per incidir en les processos d’aprenentatge que tenen a
veure amb la formació dels nostres infants i joves.
Tercer.- Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a llengua
fet des del desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa
percentatges d’hores lectives de llengües quan l’escola catalana fa temps que
parla d’innovació educativa i de competències transversals. Un discurs
anacrònic, que només busca perpetuar la situació de minorització del català per
evitar que en el futur sigui la llengua de trobada de les noves generacions de
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catalans i catalanes, persones d’orígens diversos, amb bagatges lingüístics
distints i enriquidors, compromeses amb el present i el futur d’aquest país.
Quart.- Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per
refermar el suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió
social que aquesta representa i, en particular a
•
fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per
defensar el model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo,
protegir-lo i millorar-lo.
•
contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar
amb el Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que
respecti els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política
lingüística i d’educació de Catalunya.
Cinquè.- Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i
a la professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i
equips directius.
Sisè.- Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la
Generalitat i des del Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans
acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i
d’educació de Catalunya.
Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
No obstant el ple, aprovarà el que consideri oportú.
Deltebre, 25 de novembre de 2021. ERC-MD. ED-Junts.SD-CP”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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 l’execució d’aquest acord.
PART DE CONTROL
18È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 2124/2021 A LA NÚM. 2257/2021
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. 2124/2021 a la núm. 2257/2021 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.
19È.- INFORMES D’ALCALDIA.
No n’hi van haver
20È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver
21È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. alcalde li passa la paraula al Sr.
Ferré, regidor del grup municipal SD-CP, i diu que vol fer un prec i demanar a
l’ajuntament que posi un punt de llum a l’entrada del carrer on està situat Marbres
Roca per la carretera del canal, per fer més visible aquesta cruïlla.
L’alcalde contesta que aquest accés es provisional perquè està afectat pel
POUM i està projectat per un altre lloc. El POUM està informat per Carreteres, i
aquest punt de llum, l’haurà de posar Carreteres, encara que nosaltres farem la
petició igualment, crec que és complicat fins que no es faci l’accés per on marca
el POUM.
Tot seguit el Sr. alcalde, li dona la paraula al Sr. Joan Alginet, del grup municipal
ERC-MD, i diu que les preguntes les faran els seus companys i comença la
regidora Sra. Nicoleta Autu, per tornar a insistir que s’actualitzi la pàgina web pel
que fa a l’apartat dels grups municipals i també reclamem la resposta de diverses
instàncies que encara no se’ns han contestat. Una pregunta que volem fer és
referent al certificat covid que ha generat una incertesa a molta gent per no poder
accedir-hi, per tant voldríem preguntar si seria possible donar suport a aquestes
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persones que no tenen mitjans i que no es poden descarregar el certificat per
mig de l’EAC.
Continua el regidor Sr. Carlos Bel i diu que després d’aquestes inundacions que
hem tingut al poble, des del grup municipal d’ERC voldríem fer un agraïment a
tots els serveis d’emergència que van intervindré aquests dies, a les persones
que van aportar la seva maquinària i van ajudar a desaiguar al poble, des de la
feina feta per la Comunitat de Regants fins als serveis de l’ajuntament.
Continua el Sr. Bel, i diu que vol fer arribar les queixes de l’estat del caixer
automàtic de la entitat bancària de Jesús i Maria de Caixabank, està molt brut,
ple de fulles i molt deixat i dona molt mala imatge. És l’únic servei bancari que hi
ha a la part de Jesús i Maria i voldríem que es demani a l’entitat que facin un
manteniment de neteja amb més freqüència.
Un altra pregunta que volem fer, és saber el perquè no hi ha calefacció al Centre
Fluvial i si hi ha previsió per posar-ne.
Continua el regidor Sr. Bel, dient que els volen felicitar per l’estat del cementiri
en les passades dates de Tots Sants, però per altra banda també hem tingut
queixes pel que fa a les diverses inundacions que ha sofert últimament una zona
del cementiri, per tant voldríem saber si han detectat on esta el problema i si
tenen alguna acció prevista a fer.
Continua amb el torn de precs i preguntes el grup ERC-MD amb la regidora Sra.
Laura Fabra, dient que al 2019 quan es va començar a parlar de l’arranjament
de les voreres de l’1 d’octubre, nosaltres com a grup polític vam entrar una moció
i van proposar deixar-la damunt la taula, el Sr. Castro ens va proposar que ho
féssim en forma de prec i així ho vam fer. Vàrem demanar que es senyalitzés el
mal estat de les voreres del carrer 1 d’octubre o bé que s’arrengessin. Ens vàreu
contestar que si, que ho teníeu previst. Va passar el 2020 i ens vam reiterar amb
el prec. En un altre ple ho tornem a demanar i el Sr. Castro ens va contestar que
s’informaria i ens contestaria en el següent ple, la qual cosa no se’m va contestar
però vaig veure les senyals posades i ens vau dir que s’arranjarien des de
l’ajuntament amb el projecte fet pels tècnics de la casa i es va preveure una
partida al pressupost general de l’ajuntament de 625.000€ per arreglar la vorera
del carrer 1 d’octubre. Estem a desembre de 2021 i ara ens ha arribat que una
senyora al més d’agost va caure a la vorera del carrer 1 d’octubre, i segons
informe metge va estar tres dies en repòs absolut i va patir una contusió al front,
una al nas, un altra genoll esquerre i ha passat el 2021 i encara no s’ha arranjat.
La comunitat de propietaris els va enviar una carta el dia 11 de març, demanantlos que s’arrangés la vorera de davant l’edifici en qüestió, atès que estava amb
molt mal estat i havia provocat caigudes de vianants propietaris i inquilins. El 22
de març es respon a la comunitat de veïns que tenen previst fer les obres
d’accessibilitat de les voreres de tot el carrer 1 d’octubre, però vist tot això i que
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encara no s’ha fet res voldríem saber si ho tenen previst fer en aquests 30 dies
que resten del 2021, i també voldríem saber com està la situació d’aquesta
senyora.
Continua el torn dels precs i preguntes del grup d’ERC-MD i pren la paraula el
Sr. Joan Alginet dient que vol felicitar a la regidora Carme Franch per l’acte
organitzat de la gala dels quintos. Volem fer una menció pel que fa a la barra,
atès que per iniciativa pròpia hem vist que la gestiona l’ajuntament amb
treballadors de l’ajuntament, fent de cambrers i cambreres, i voldríem saber si
això serà un fet puntual a la gala de quintos o bé serà un fet recurrent i en tot cas
volem expressar la nostra disconformitat, per què pensem que les barres les han
de portar professionals del poble i en tot cas les entitats, i no l’ajuntament.
Per part del Sr. alcalde, es passa la paraula al Sr. Andreu Curto per contestar a
la Sra. Autu i diu que recentment s’ha incorporat l’assistent TIC, qui ha estat de
baixa i que fa la gestió del dia a dia de la pàgina web i ara estem fent la posada
a punt en tot allò que hi ha pendent de fer. Ens està costant una mica més del
que ens agradaria però amb el compromís d’acabar-ho abans de final d’any. Pel
que fa a les instàncies pendents, ja n’hi ha algunes que s’han respòs i d’altres
que les anirem responent en funció que anem tenint la informació. Pel que fa al
prec que ens ha fet del certificat covid, he de dir que de manera oficiosa i si ens
ho demanen, ja es fa des de l’ajuntament aquesta ajuda al ciutadà.
Continua el regidor Sr. Andreu Curto, contestant al prec que ha fet el Sr. Carlos
Bel, del mal estat del caixer de Jesús i Maria de la entitat bancària Caixabank,
he de dir que jo mateix com a regidor d’atenció a la ciutadania m’he dirigit
diversos cops a la direcció de la oficina Store del Delta de l’Ebre, que és el
responsable del manteniment i resposta oficial no n’hem tingut mai, però si que
s’han fet algunes millores quan ho hem dit. Però no tenim cap problema en tornar
a fer un recordatori a la direcció. Pel que fa al tema de la barra de la gala dels
quintos, des de la comissió de festes i jo mateix quan estava al front de la subàrea
de joventut va ser una proposta que vam impulsar i quan vam treballar els
pressupostos en relació a festes vam preveure un increment d’ingressos en
aquesta partida per que ja es va contemplar. La gala dels quintos va ser una
prova pilot i es va fer amb personal voluntari. És una possibilitat que te
l’ajuntament, vam aprovar preus públics i vam contar amb la col·laboració de la
gent de la Comissió de festes. L’ajuntament va optar per aquest sistema que va
ser de gran èxit.
Per part del Sr. alcalde, se li dona la paraula al tinent d’alcaldia de l’Àrea
#DeltebreTerritori, Sr. Francesc Castro, per contestar a la regidora Sra. Fabra,
dient que no és correcte que responsabilitzi a l’equip de govern de la caiguada
d’aquesta senyora atès que és el mateix que es responsabilitzes a vostè com a
consellera de serveis socials de les dues morts dels indigents aquí al poble. És
cert que es va senyalitzar la zona quan ho van demanar vostès, però realment hi
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ha moltes zones al poble que estan en mal estat. L’obra de les voreres del carrer
1 d’octubre, està en procés d’adjudicació, potser si que s’ha anat dilatant pel
volum d’obra que porta el tècnic responsable i també s’ha anat ajustant per què
s’ha volgut fer un obra amb un cost assumible al pressupost municipal. Aquesta
obra es va adjudicar ahir per Junta de Govern Local i crec que complim amb els
nostres objectius. No tenia constància que havia caigut una persona, però no es
preocupi que m’interessaré de com està l’estat d’aquesta senyora.
Pren la paraula la Sra. Carme Franch per contestar la pregunta feta pel Sr. Carlos
Bel, dient que pel que fa a la zona que s’inunda del cementiri municipal, tenim el
problema detectat, atès que és a la part baixa del cementiri i és on fa cap l’aigua
de totes les parts. Ara s’ha fet una acció important, fent neteja de tot el que
obstruïa el pas, encara que tot i això es pot inundar un altre cop, però en un hora
es desaiguarà tot. Hi ha una acció prevista per fer, que és la canalització a la
plaça de les palmeres per desaiguar la zona baixa i això contempla el carrer
principal i els quatre colindants, a veure si en aquesta acció trobem millora.
Pel que fa al Centre Fluvial, aquest era un lloc mort i desaprofitat i des de el
govern hem fet un equipament que fins ara és el més emblemàtic del poble i ara
l’ajuntament ha adquirit uns canyons d’aire calent per pal·liar aquest problema.
Per part del Sr. alcalde, es passa de nou la paraula a la Sra. Laura Fabra per
contestar el que ha dit el Sr. Castro i diu que si estem al Ple Municipal és per
parlar del que passa al municipi de Deltebre i si estem al Ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre el seus companys poden dir allí el que creguin
convenient i exposar el que creguin convenient i el fet que jo estigui com a
consellera del Consell Comarcal del Baix Ebre, no vol dir que pugui contestar
qüestions relacionades amb el Consell Comarcal, atès que són feines d’àmbits
diferents. Referent al que diu que ho van senyalitzar, és cert, però van tardar any
i mig, després de diversos avisos. Que ens torna a dir que no ho hem fet bé, no
m’estranya, per què ho féssim com ho féssim no ho fem mai bé. Però si es vol
interessar pel cas d’aquesta senyora te la documentació a l’ajuntament des del
dia 18 d’agost de 2021.
El Sr. alcalde pren la paraula per rectificar que a la Sra. Fabra i diu que el Sr.
Castro no porta el tema de responsabilitats patrimonials, si no que aquesta
pregunta l’hauria d’haver fet a la Sra. Ventura, però ja li responc jo dient-li que
aquest cas està tramitat a Mapfre i els hem demanat que s’agilitzi, és a dir que
estem posats amb el tema.
Continua la Sra. Laura Fabra per dir que ja que l’ajuntament va trametre un escrit
el dia 11 de març a la Comunitat de veïns del carrer Girona i els vau dir que els
ho arranjaríeu al 2021 amb una partida de 625.000€ i estem a l’1 de desembre i
encara no l’heu arranjat, per a mi això és fum.
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Contesta el Sr. alcalde i diu que aquest escrit que parla la Sra. Fabra, es va
signar al mes de març. Quan vostès ens vàreu preguntar com estava el projecte
de l’1 d’octubre els vam contestar que l’estàvem acabant. Ara aquest projecte
està acabat, s’ha aprovat, ha estat a exposició pública i s’ha licitat i aquesta
setmana passada s’ha adjudicat.
La Sra. Fabra, torna a insistir dient que si s’hagués fet cas quan al 2019 es va
proposar arranjar la vorera possiblement a l’agost de 2021 aquesta senyora no
hagués caigut, i això és una realitat.
Pren la paraula el Sr. Castro per dir que no és cert que estem venent fum quan
ahir es va adjudicar el projecte.
Pren la paraula el Sr. alcalde per dir que, en tot cas per a tota la gent que ens
escolta a l’av. 1 d’octubre si tot va bé i es presenta la garantia la setmana que
ve, es podrà adjudicar.
Finalment i abans d’acomiadar-mos volem aprofitar per a felicitar els Bons
Nadals, que malauradament segueixen marcats per la mateixa dosi de
responsabilitat de la situació de la crisi sanitària que ens ha afectat moltíssim,
que l’any passat ja ens va afectar per tot allò que no vam poder fer i que estem
acostumats a fer i també suspenent actes que mai havíem pensat que hauríem
de suspendre o reconvertir i per tant com alcalde i en nom de la Corporació
municipal us volem donar el Bon Nadal a totes i tots i ho volem fer emplaçant a
la ciutadania a compartir amb la família i amics amb la màxima responsabilitat.
Per part de l’ajuntament de Deltebre en aquest context de la crisi sanitària
esperem poder realitzar tots els actes previstos, Patge Real, encesa de llums,
cavalcada de reis i ho farem com sempre atenent amb les màximes prevencions
i amb la màxima responsabilitat i demanant a tots i totes que poguéssim
normalitzar aquestes festes de nadal i desitjar-vos a tots els veïns i veïnes unes
Bones Festes i que el 2022 sigui un any de plena normalització, de força, il·lusió
i grans desitjos.
No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que es
poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà arribar
amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen.
L’Alcalde,

El secretari acctal.,

Lluís Soler Panisello

David Torres Fabra
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