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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 2/2022 
DATA:  23 DE FEBRER DE 2022 
HORA INICI: 21:30 H 
HORA FINALITZACIO: 22:48 H 
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Resolució SLT/342/2022, de 16 de febrer, 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 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 

- ORDINÀRIA NÚM 1/2022, DE DATA 2 DE FEBRER DE 2022 

 
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 

#DeltebreEficient 
 
HISENDA 
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2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL GENERAL NÚMERO 1 DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I 
INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC 
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 #DeltebreEficient de data 16 de febrer de 2022, la Sra. Lluïsa 
Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient i regidora 
d’hisenda, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, 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 2022: 

 

Atès que es volen establir modificacions en el fraccionament i ajornaments de tot 

tipus de deutes, per tal d’aplicar amb caràcter supletori a l’ordenança establerta 

per BASE (en aquells supòsits d’ampliació de termini o d’imports), es proposa la 

modificació de la següent Ordenança:: 

 

MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL GENERAL NÚMERO 1 – DE GESTIÓ, 

RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE 

DRET PÚBLIC  

 

Del capítol VI – Suspensió del procediment. Ajornament i fraccionament del 

pagament, és modifica l’article 85. Criteris generals de concessió Ajuntament per 

aplicar amb caràcter supletori, quedant de la següent manera: 

 

• Criteris generals concessió dels fraccionaments derivats de l’Ajuntament 

de Deltebre per aplicar amb caràcter supletori en els casos que el deutor així ho 

sol·liciti mitjançant la presentació d’una instància a l’Ajuntament de Deltebre, de 

forma telemàtica o presencialment i es compleixin les condicions del paràgraf 

següent: 

 

Es podran ampliar els terminis assenyalats en els apartats anteriors d’aquest 

article, pel temps que es consideri convenient, quan així es sol·liciti pel deutor, 

per causes degudament justificades, que li puguin dificultar atendre el pagament 

dins d’aquells terminis,  per condicions socioeconòmiques. 
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- Per deutes inferiors a 500,00.-€ fins a 1 any. 

- Per deutes entre 501,00.-€ i 5.000,00.-€ fins a 2 anys 

- Per deutes entre 5.001,00.-€ i 18.000,00.-€ fins a 3 anys. 

- Per deutes superiors a 18.000,00.-€ fins a 4 anys, hauran d’aportar garantia i 

requerirà informe de la tresoreria municipal i acord de l’òrgan de govern 

competent 

- Per supòsits excepcionals i degudament motivats es podrà acordar l’ampliació 

d’aquests períodes. 

 

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

els següents ACORDS: 

 

PRIMER. 

Aprovar inicialment la modificació de l’article 85 de l’Ordenança Fiscal General 

número 1 de Gestió, Recaptació i Inspecció dels tributs i altres ingressos de dret 

públic exercici 2022, 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), 10 de febrer de 2022. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 

 

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

http://www.deltebre.cat/
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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 l’execució d’aquest acord. 

 
3R.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 4T 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 4t 
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'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 4T 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 4t trimestre de 2021, restant el Ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRAACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 4T 
TRIMESTRE DE 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 4t trimestre de 2021, restant el Ple assabentat. 
 
6È.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ I DE LA JUSTIFICACIÓ 
DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST  4T 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 4t trimestre de 2021 al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 
 
RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA ACORD D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT 
DE DELTEBRE A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL 
TRANSPORT URBÀ – AMTU.- 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 16 de febrer de 2022, el Sr. 
Andreu Curto Castells, regidor de relacions institucionals, procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la proposta següent: 
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“El que subscriu, com a regidor de relacions institucionals 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’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), és una 
agrupació voluntària d’ens locals, sense afany de lucre i amb personalitat jurídica 
pròpia, que té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport 
col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, 
a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als 
associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus 
interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i 
col·laboren en la matèria.  
 
D’acord amb els Estatuts, poden ser membres de l’AMTU qualsevol dels 
municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya, els quals hauran 
d’acordar-ho expressament pels seus respectius Plens i comunicar-ho 
formalment a l’Associació.  
 
Els drets i les obligacions dels socis de l’AMTU s’estableixen al Títol quart de 
l’articulat dels seus Estatuts. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació formar part, com a membre de ple 
dret, de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, acceptant 
plenament el règim de drets i obligacions inherents a la condició de soci i, d’acord 
amb tot allò exposat, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre a l’Associació de 
municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), i els seus Estatuts, 
acceptant el règim de drets i obligacions inherents a la condició de socis, a 
l’empara i en l’exercici del dret previst a l’article 133 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, i amb efectes del dia 1 de juny 2022. 
 
SEGON: Nomenar com a membre representant d’aquest municipi a l’Assemblea 
General de l’AMTU al Sr. Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
de #DeltebreTerritori i com a suplent al Sr. Andreu Curto Castells, regidor 
d’atenció i participació ciutadana i transparència. 
TERCER: Notificar aquests acords a l’AMTU, a la Intervenció General i a les 
Àrees municipals competents en matèria de mobilitat, promoció econòmica, 
benestar social, medi ambient i transport urbà, als efectes escaients. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta 
de l’Ebre), 10 febrer de 2022. 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 
de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu  que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 

sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 

per l’execució d’aquest acord. 

 
#DeltebreProjecció 

 
ENSENYAMENT 

 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ FORMALITZACIÓ D'UN 
CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL DEPARTAMENT 
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN RELACIÓ A LA 
CREACIÓ DE LA OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ (OME). 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 16 de febrer de 2022, 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 a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 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: 
 
Atès que d’acord amb l’article 46.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
l’Administració educativa i l’Administració local poden acordar la creació d’una 
Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
Vist que l’article 49.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix 
que les sol·licituds d’admissió dels alumnes en el període ordinari de 
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preinscripció es poden presentar, entre altres llocs, a l’Oficina Municipal 
d’Escolarització per tal que les gestioni.  
 
Atès que, en aquest marc, l’article 19.1 del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de 
la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres 
del Servei d'Educació de Catalunya, preveu la possibilitat de crear oficines 
municipals d’escolarització com a instrument de col·laboració entre l’Ajuntament 
i el Departament d’Educació en el procés d’escolarització en els centres del 
Servei d’Educació de Catalunya. A aquest efecte es preveu que es creïn 
mitjançant la subscripció d’un acord. 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre ha sol·licitat la creació d’una Oficina Municipal 
d’Escolarització i el Departament d’Educació està d’acord. 
 

Atès que és interès de les parts la formalització d’un conveni als efectes de què 
en el procés d’escolarització de segon cicle d’educació infantil, educació primària 
i educació secundaria obligatòria, l’Oficina Municipal d’Escolarització informi, 
orienti i doni suport a les famílies per presentar les sol·licituds segons el 
procediment establert en la normativa d’admissió. 
 
Per tot això, i considerant que l’existència d’una Oficina Municipal 
d’Escolarització contribuirà a millorar les expectatives educatives dels nostres 
alumnes. 
 
Vist l’informe favorable del TAG de l’Àrea de #DeltebreActiu, que deixa palès que 
el contingut del conveni i el procediment a seguir es consideren plenament 
justificats els requisits legals per acordar la seva formalització. 
 
Atès que la signatura del conveni no implica cap aportació econòmica a càrrec 
de l’Ajuntament. 
 
Per tot l’exposat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la formalització d’un conveni entre l’Ajuntament de Deltebre 
i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per al projecte de 
creació de la Oficina Municipal d’Escolarització (OME). 
 
SEGON.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
TERCER.- Notificar el contingut del present acord al Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya per a la seva constància i efectes adients.  
 
QUART.- Traslladar el contingut del present acord a l’Àrea de 
#DeltebreProjecció, subàrea d’Ensenyament, en ordre a la seva efectivitat. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta 
de l’Ebre), 11 de febrer de 2022. Sgt. Carlos Serra Ventura.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 
de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu  que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per l’execució d’aquest acord. 
 
9È.- DICTAMEN  DE  PROPOSTA  ZONIFICACIÓ  PER  A  PREINSCRIPCIÓ  
P-3 CURS 2022-2023. 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 16 de febrer de 2022, 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 a Tinent d’Alcaldia de #DeltebreProjecció i regidor delegat 

de la subàrea d’ensenyament de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats 

que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 

INFORMACIÓ: 

 
Vist que l’any 2007, la comunitat escolar de Deltebre, degut a la singularitat del 
seu municipi (d’una banda, l’amplia extensió del casc urbà i d’altra banda, el lloc 
de residència d’alguns alumnes al nucli de Riumar, situat a 10 Km del cas urbà), 
decideix canviar el procés de preinscripció i matriculació de P3, adoptant  un nou 
model anomenat: “Zonificació Escolar Itinerant”, és a dir, els alumnes de P3 
seran assignats en els diferents centres del municipi en funció d’una sèrie de 
paràmetres, on els criteris que prevalen són el fet de tenir un germà al centre o 
la proximitat del domicili a l’àrea de la zona on es troba l’escola on s’ha fet la 
preinscripció.  
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Atès que la comunitat escolar creu que aquest model de zonificació itinerant és 
el més adequat per al municipi, ja que permet assignar de manera més justa una 
plaça escolar.  
 
Atès que aquest nou model, aprovat pel Consell Escolar Municipal i pel 
Departament d’Educació, com que és itinerant, s’ha de revisar cada curs, en 
funció del número de preinscripcions previstes, segons els cens municipal.    
 
Vist el contingut del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l'oferta 
educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de 
Catalunya, el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
Atès que es vol presentar la proposta per al proper curs 2022- 2023, per a què 
sigui aprovada pel Ple Municipal i posteriorment presentada al Departament 
d’Educació, que és qui ha d’autoritzar que la preinscripció per al proper curs es 
pugui fer segons aquesta proposta que ara es presenta. 
 
Aquest any hi ha un total de 96 empadronats/des al nostre municipi amb data de 
naixement l’any 2019 i que han de cursar P-3 el 2022-2023. 
 
Per al curs 2022-2023, el municipi està dividit en tres zones: 
 

- ZONA 1: ESCOLA RIUMAR: anirà des de la zona Cooperativa de 

Vivendes fins als carrers Estació – St. Pere. L’escola té assignada una 

línia i durant el curs escolar 2022-23 serà de 20 alumnes (estan inclosos 

els 2 alumnes del nucli de Riumar). 

 
- ZONA 2: ESCOLA SANT MIQUEL: anirà des dels carrers Estació – St. 

Pere, fins a l’avinguda Goles de l'Ebre, C. Antoni Gaudí, Av. Esportiva 

i Av. Generalitat. L’escola té assignades dues línies i durant el curs 

escolar 2022-23 seran de 43 alumnes en total. 

  
- ZONA 3: ESCOLA L’ASSUMPCIÓ: anirà des de Goles de l'Ebre, C. 

Antoni Gaudí, Av. Esportiva i Av. Generalitat fins al carrer Amposta. 

L’escola haurà de tenir assignada dues línies i durant el curs escolar 2022-

23 seran de 33 alumnes en total. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 

els següents  

 

ACORDS: 
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1r.- Aprovar la proposta de zonificació per a la preinscripció P-3 per al curs 

escolar 2022-2023 d’acord amb el plànol que s’ajunta com a annex a la proposta. 

 

2n.- Que es presenti la proposta al Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, als efectes d’autoritzar que la preinscripció per al proper curs 2022-

2023 es pugui fer d’acord amb la mateixa. 

 

3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea 

d’Ensenyament per al seu coneixement i efectes oportuns. 

 

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

l’Ebre), 11 de febrer de 2022. Sgt. Carlos Serra Ventura.” 

 

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

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per l’execució d’aquest acord. 
 

#DeltebreActiu 

 
FOMENT CULTURAL 
 

10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 
REGULADORES DELS XXV PREMIS LITERARIS "TERRA DE FANG" DE 
NARRATIVA BREU I POESIA, I XXIII PREMI ESPECIAL D'AUTOR LOCAL  
(ADULT I JUVENIL). Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist 
que el mateix va ser informat favorablement per unanimitat a la Comissió 
Informativa de #DeltebreActiu de data 16 de febrer de 2022, la Sra. Anna 
Gimenez Uribe, regidora de foment cultural, procedeix a la lectura en la seva part 
bastant de la proposta següent: 
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“La que subscriu, Anna Giménez Uribe, com a regidora de foment cultural 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 subvencionar els premis literaris “Terra de Fang”, en 
concret la 481.00-33400 (Premis i Beques Foment Cultural). 

 
2.- En data 14 dels corrents el TAG de l’Àrea de #DeltebreActiu va emetre       
informe favorable  sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores de 
referència. 

 
3.- A  l’expedient  consta  el  text  de  les  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, de 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. 
 
Publicitat de les subvencions. 

 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

12 
 

1. La Base de Dades Nacional de Subvencions operarà com a sistema nacional 
de publicitat de subvencions. 

 
2. A aquests efectes, les administracions concedents han de remetre a la 
base de dades nacional de subvencions informació sobre les convocatòries i les 
resolucions de concessió recaigudes en els termes que estableix l'article 20. 

 
3. Els beneficiaris hauran de donar publicitat de les subvencions i ajuts percebuts 
en els termes i condicions establerts en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. En el cas que es faci 
ús de la previsió continguda en l'article 5.4 de l'esmentada Llei, la base de 
dades nacional de subvencions servirà de mitjà electrònic per al compliment de 
les obligacions de publicitat. 

 
Addicionalment, l'atorgament d'una subvenció ha de complir els requisits 
següents: 

 
a) La competència de l'òrgan administratiu concedent. 
 
b) L'existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions de 
contingut econòmic que es deriven de la concessió de la subvenció. 
 
c) La tramitació del procediment de concessió d'acord amb les normes que 
siguin aplicables. 
 
d) La fiscalització prèvia dels actes administratius de contingut econòmic, en 
els termes previstos en les lleis. 
  

e) L'aprovació de la despesa per l'òrgan competent per a això. 
 

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 distintes 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. 
 

L’òrgan competent per l’aprovació de les bases que es pretenen aprovar serà el 
Ple de la Corporació d’acord amb el ROAS. 
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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 d’aprovació dels XXV 
premis literaris "Terra de Fang" de narrativa breu i poesia, i XXIII premi especial 
d'autor local  (adult i juvenil) 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.- Comunicar  el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea 
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de foment cultural, en ordre a 
l’efectivitat del present acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta 
de l’Ebre), 11 de febrer de 2022. Sgt. Anna Giménez Uribe.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor 
de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu  que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
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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. 
 

MOCIONS 

11È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA 
INTERNACIONAL DE 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, 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: 
 
Com cada any, el 8 de març commemorem el Dia Internacional de les Dones, 
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de 
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una 
reivindicació que hauria d’impregnar cada dia de l’any dins i fora de les 
administracions. 
 
Ja fa dos anys que va començar la pandèmia del coronavirus, un temps en què 
s’ha fet evident l’enorme importància del sector de les cures, tradicionalment 
feminitzat i amb molt poc reconeixement social i econòmic. Malgrat això,  això no 
ha acabat amb la precarització ni amb la falta de prestigi. De fet, les dones que 
treballen en aquest àmbit han estat unes de les més afectades per la crisi. Però 
no ha estat l’únic: en conjunt, les situacions de vulnerabilitat que pateixen les 
dones s’han agreujat.  
 
Segons l’últim informe de Govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa 
en un 22,2% a Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i la Catalunya 
Nord suposa un 21,6%, un 15,9% i un 13%, respectivament. Això es tradueix en 
què les dones cobren de mitjana entre tres i set mil euros menys a l’any que els 
homes; tenen pitjors salaris en tots els nivells formatius; només un 10% de dones 
accedeix als llocs de direcció i gerència; són penalitzades en l’àmbit professional 
quan són mares i pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix 
en una feminització de la pobresa i en un atemptat contra la seva independència 
personal. Cal que prenguem consciència que és una qüestió fonamental i 
estructural i que hi hem de dirigir l’acció política.   
 
A més d’això, el mercat del treball productiu expulsa o precaritza moltes dones 
pel fet que assumeixen majoritàriament les cures familiars. Si volem acabar amb 
aquesta injustícia, així com assegurar que les dones tinguin dret a accedir a totes 
les feines i gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que els 
homes, cal apostar per permisos de maternitat i paternitat iguals i intransferibles.  
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Aquest és un pas important cap a la corresponsabilitat, però n’hi ha d’altres. Des 
de la Conselleria d’Igualtat i Feminismes s’estan tirant endavant polítiques de 
conciliació de la vida laboral, personal i familiar, com per exemple el servei públic 
de cangurs. I els ajuntaments, com a institucions més properes a la ciutadania, 
també hem d’impulsar canvis que facin ciutats més amables amb la ciutadania i 
amb la vida. Per exemple afavorir la implantació d’horaris més racionals que 
permetin cobrir les necessitats socials i personals. El temps també és una 
mesura de llibertat, equitat i benestar.  
 
I si parlem de llibertat cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre 
el seu cos i el dret a una maternitat lliure i segura. Això vol dir per exemple 
garantir el dret d’avortar a qualsevol del país i vetllar també perquè les dones 
joves a partir de 16 anys ho puguin fer lliurement i de manera segura i legal. 
 
Finalment, no podem oblidar que estem immersos en una cultura heteropatriarcal 
que massa sovint es tradueix en actes de violències masclistes. I ho diem en 
plural perquè la violència sexual, la violència econòmica, la violència simbòlica, 
la violència institucional i la violència vicària són diferents expressions de la 
violència masclista, que pateixen les dones pel simple fet de ser-ho. Les hem de 
combatre-les fins a erradicar-les. 
 
Per tots aquests motius, per continuar contribuint a una societat més justa i 
igualitària de dones i homes lliures avui i cada dia de l’any, el grup d’Esquerra 
Republicana a l’Ajuntament de Deltebre proposa d’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer. Posar totes les eines de què disposa l’ajuntament al servei de la defensa 
dels drets de les dones i lluitar activament contra qualsevol expressió de 
discriminació i violència, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes 
del municipi. 
 
Segon. Aplicar la perspectiva de gènere en totes les actuacions de l’Ajuntament.  
 
Tercer. Continuar treballant per la prevenció de discriminació i assetjament 
sexual en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais 
d’oci amb la creació si s’escau, de Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i 
abordatge de l’assetjament,  en compliment de les lleis catalana i espanyola de 
d’igualtat de tracte i de no-discriminació. 
 
Quart. Col·laborar amb les empreses del municipi en l’elaboració de plans 
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra 
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal 
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en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. 
 
Cinquè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina.  
 
Sisè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el 
Pacte per la Reforma Horària de l’any 2017 per aconseguir que l’any 2025 els 
horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més 
racionals i saludables. 
 
Setè.  Adherir-se en el cas que encara no s’hagi fet, al Decàleg per a la 
construcció de ciutats feministes. 
 
Vuitè. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de 
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment 
Feminista, sempre que compleixin amb totes les mesures de seguretat. 
 
Novè. Comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius 
feministes del municipi, al Consell Municipal de Dones,  als grups polítics al 
Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats 
municipalistes. 
 
No obstant, el ple de la corporació aprovarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre) , febrer de 2022. Sgt. Joan Alginet Aliau.- Portaveu 
d’ERC-Més 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 
de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu  que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. president sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
PART DE CONTROL 
 
8È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
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- DE LA NÚM. 100/2022 A LA NÚM. 224/2022 
 

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. 100/2022 a la núm. 224/2022 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. 

 
9È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, pren la paraula l’alcalde per donar la 
més forta felicitació i enhorabona a la nova senadora Sra. Vanessa Callau 
Miñarro, regidora d’aquest ajuntament, delegada de les dones del Baix Ebre i 
una persona que en totes les seves facetes i etapes ha estat al servei de les 
entitats, del motor social, de les dones, de l’àmbit de la igualtat i sobretot dels 
objectius col·lectius del nostre municipi i com alcalde i ajuntament volem que 
consti en acta aquesta felicitació. La presa de possessió com a senadora, a 
banda de ser un goig per al grup d’ERC com a partit, en un valor actiu d’una dona 
jove deltaica també és un valor per a l’ajuntament de Deltebre, ja que a la vegada 
és una servidora pública en totes aquelles qüestions que durant tots aquests 
anys hem pogut col·laborar. La seva predisposició sempre és total i estic segur 
que des de la seva nova posició de senadora, Deltebre com a municipi i el Delta 
en general, sortirà molt beneficiat i nosaltres com ajuntament, estirem al seu 
costat i jo mateix com alcalde per col·laborar en tot allò que cregui oportú i per 
tant la més sincera felicitació. En un to més personal, avui quan estaven llegint 
el manifest del dia internacional de les dones, proposat per la pròpia regidora, 
moltes d’elles es poden sentir orgulloses, com la resta de col·lectius del municipi 
que en aquest preludi del 8 de març es pugui felicitar la incorporació de la Sra. 
Vanessa Callau com a senadora. Així també, havent tractat molt el teu avi quan 
estaves a l’oposició a l’altra legislatura i que fa un any que va traspassar, segur 
que on estigui estarà molt orgullós igual que el teu pare. Per tant compartir 
aquesta felicitació i aquest orgull de la família com alcalde de Deltebre. 
 
Continua i informa de l’estat de les actuacions que estem portant a terme en 
aquests moments. L’últim balanç que vam fer al mes de novembre, vàrem parlar 
que estàvem executant la depuradora de Riumar, que és un obra gran, la qual 
donarà impuls a no tirar les aigües residuals del nucli de Riumar al riu, tal i com 
s’estava fent, també les obres de la llotja de peix, que s’acabaran abans de 
l’estiu. També estem finalitzant les obres de l’entorn  de l’església de Jesús i 
Maria, de l’escola de l’Assumpció, també estem en plena execució de les obres 
del Centre Cultural del Barracot i de les obres d’accessibilitat de l’av. 1 d’octubre. 
Estem fent la remodelació de la plaça del pagès, la qual estava en dos nivells i 
no complia amb les mesures d’accessibilitat, així com el canvi de les faroles de 
la mateixa, les quals estaven deteriorades. 
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També s’estan fent les obres de la UA3 del Polígon i en això podrem legalitzar 
totes les activitats que estaven a precari i per tant ens dona impuls a engegar la 
UA1. S’estan executant les obres del carrer Sant Francesc, que s’han retardat 
degut a tots els canvis d’enginyeries d’Endesa pel que fa al soterrament de la 
línia. S’està fent la urbanització de les obres Guifré el Pilós i les obres de doble 
reg asfàltic del camí de La Cava-Toll i aprofitem per demanar disculpes a tots els 
veïns i veïnes que passen per preparar les terres o els que viuen en la zona rural. 
També s’estan fent les obres del camí del Pregó i el doble reg asfàltic del camí 
Llebret, i a partir del dilluns s’arranjarà el Pont del Llebret. 
 
Les obres d’enllumenat del passeig Fluvial de la 1ª fase, atès que estem en 
procés del que és l’àmbit de la concessió de 6 faroles que ens entren dintre de 
domini públic però en qualsevol cas abans del proper ple del març estirem amb 
plena execució de les obres. Els serveis del carrer Riu Ebre, soterrament de la 
línia elèctrica que hi havia fases que feia 12 anys que estaven en provisional 
d’obres i que ja està regularitzat, i ara es farà el clavegueram i aigua potable que 
també està començat. I abans del proper plenari també començaran les obres 
del camí del Toll, camí del Ballester i camí de Pont Alt. 
 
També s’han de començar les obres del carrer Riu Besós i del carrer del Club 
Nàutic, però aquestes començaran en retard per la gestió d’Endesa. Aquesta 
setmana s’instal·laran les faroles solars al carrer l’Aube.  
 
Estem parlant de vint obres, que representen una inversió d’11 milions d’euros 
que s’estan executant en aquests moments. Es una inversió important, una part 
subvencionada que ens ompli d’il·lusió per continuar transformant el que és el 
compromís en la ciutadania i el desplegament del pla de mandat municipal. Això 
era un dels punts que volia comentar als informes d’alcaldia. 
 
Tot seguit passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de #DeltebreSostenible, Sr. Kilian 
Franch, per respondre una pregunta feta en el Ple anterior pel regidor Sr. Bel, en 
relació a la vegetació dels parcs infantils. I diu que una vegada feta la pregunta 
vaig quedar molt preocupat i vaig fer una sèrie de consultes per qualificar el tema 
que després de preguntar-ho amb tècnics municipals, tècnics forestals, tècnics 
agrònoms i la mateixa Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca es va arribar a la conclusió que la balandra és una planta 
tòxica de les 15 plantes ornamentals tòxiques que conviuen amb nosaltres. Vaig 
demanar un informe a la Generalitat de Catalunya que avali la prohibició de 
plantar aquestes plantes i me’l van denegar atès que no hi ha cap reglament que 
prohibeixi plantar les balandres. El que farem a partir d’ara és no plantar cap 
d’aquestes 15 espècies tòxiques on hi hagi concurrència de públic infantil i públic 
en general, encara que per arribar a un grau de toxicitat la ingesta ha de ser 
important. Ara el que farem es arrancar totes aquestes que hem plantat al Parc 
del Molí dels Mirons, a la Plaça Coliseum i més tota la resta que tenim plantades.  
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Tot seguit l’alcalde li passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de #DeltebreProjecció 
Sr. Carlos Serra i pel que fa a l’Escola de Música i diu que al plenari anterior es 
va preguntar en quina situació es trobava l’Escola Municipal de Música i veiem 
que es continua qüestionant a les rodes de premsa  i en diferents mitjans de 
comunicació i la preocupació per part dels diferents grups polítics, per això 
voldria donar la informació pertinent. Primer de tot, entenem que no hauria 
d’haver necessitat de justificar els serveis públics que alguns en el seu dia no 
van saber obrir, com és el cas de l’Escola de Música i com és el Centre Esportiu 
del Delta que en el seu dia van tancar. Voldria destacar dos punts importants 
referents al context de l’Escola de Música, primer val a dir que cal deixar 
constància, que el compromís del govern d’Enlairem Deltebre va ser impulsar 
una Escola Municipal de Música després de l’intent fallit de diferents governs i 
finalment aquesta intencionalitat va ser una realitat, concretament l’any 2017 i al 
mateix any també vam fer el Centre Cultural del Delta. 
 
Tot i això cal tenir clar per a tota aquella gent que ens escolta i per tots els que 
estem aquí presents diferenciar entre Escola de Música Municipal i l’Espiga d’Or. 
A l’Escola de Música a dia d’avui tenim una concessió administrativa tal i com es 
va fer en el seu dia amb la licitació corresponent i està gestionada per l’entitat 
Espiga d’Or. Davant la problemàtica que va sorgir, vam començar a demanar 
informació i explicacions sobre el tema i a hores d’ara s’està analitzant i 
recopilant per analitzar tota aquesta informació. Des del primer moment que es 
va saber, vam activar tots els processos administratius corresponents necessaris 
de sol·licitud per demanar la informació específica a l’entitat Espiga d’Or que és 
la que gestiona aquesta escola municipal. Val a dir que l’ajuntament estem 
complint en tots els tràmits econòmics establerts en la licitació de la concessió, 
que es va aprovar en el seu dia i que cada mes es paguen en temps i forma les 
notes de càrrec que mana aquest contracte d’aquesta concessió, estem en 
constant comunicació en diferents reunions de seguiment en l’escola de música. 
També en aquesta situació, la junta està buscant la millor solució i la viabilitat 
econòmica d’aquesta escola. També s’han mantingut reunions amb l’equip 
gestor de l’Espiga d’Or per tal de tenir una informació i analitzar més en detalls 
aquesta numeració i aquest requeriment que es va fer. En aquest cas l’Espiga 
d’Or ha anat recopilant tota aquesta informació i en data 26 de gener passat vam 
tenir una entrada a l’ajuntament per demanar aquest reequilibri econòmic de la 
concessió de l’any 2020 i a posteriori el dia 1 de febrer va haver-hi un altra 
entrada demanant un reequilibri econòmic de l’any 2021. Un cop vam tenir 
aquesta informació i analitzant aquests dos últims anys per part dels tècnics de 
l’ajuntament, es va considerar requerir més informació per un termini màxim de 
10 dies hàbils, el qual acaba el proper dia 28 de febrer. Per tant s’està analitzant 
la viabilitat. No és un procés fàcil i cal estudiar-ho bé i quan tindrem la manera 
més adequada de viabilitat procedirem. El que es pot observar és que venim 
d’una situació de pandèmia, de crisis sanitària i s’ha vist afectat en la relació del 
Plec Econòmic de la licitació i va haver una reducció de l’alumnat i ha tocat 
assumir diferents despeses de personal. Per tant, deixem clar, que continuarem 
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fent els requeriments d’informació necessària i no tingueu cap dubte que si hi ha 
alguna irregularitat com a govern municipal i responsable d’aquesta escola 
municipal de música es prendran les mesures adients. En relació a la informació 
que vau sol·licitar conjuntament, els tècnics nostres estan acabant de recopilant 
totes les dades i tant prompte estigui complerta se us facilitarà. Si que els 
demanaria, i això és una petició personal, que no facin política d’aquest tema 
sense tenir fonament de les coses i a més a més sense posar-se en contacte 
directe per poder demanar les explicacions, simplement donar el suport que 
calgui, però això ja és a criteri de cadascú. Però pareix que hi hagi una 
intencionalitat política de no buscar el bé comú de l’escola i la seva entitat i 
d’altres portem una intencionalitat, en el dia a dia, de suport i de buscar la millor 
solució. No podem entrar en la gestió de l’escola de música i de l’Espiga d’Or, 
però sí que com a govern municipal estem i continuarem estant a disposició per 
continuar sense alterar, com fins ara, el servei de les classes i l’activitat diària de 
l’Escola. I també estarem a disposició per ajudar-los en tot allò que faci falta per 
preservar i garantir el futur d’una entitat històrica del municipi com és l’entitat 
musical Espiga d’Or.  
 
Tot seguit l’alcalde passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de #DeltebreActiu, Sr. 
Robert Bertomeu per fer els aclariments pertinents a la instància presentada per 
ERC-MD el dia 20 de gener d’enguany, pel que fa al contracte de serveis del 
Centre Esportiu del Delta, adjudicat a l’empresa Tomyflu, i diu que segons la 
tècnica responsable del contracte la Sra. Clara Franch, el passat més de 
setembre ja es va requerir a l’empresa Tomyflu, per a què presentés 
documentació relacionada dels seus treballadors, com currículums, certificats de 
registre d’aquests i altres documents. Donat que hem sabut que han hagut canvis 
amb el personal, hem requerit a l’empesa documentació relacionada amb el 
pagament dels seus treballadors. L’empresa te de termini fins al 25 de febrer per 
presentar tota la documentació. Un cop la tinguem tota els ho farem arribar. Des 
de sempre, s’ha portat un control del contracte a través de les diferents mesures, 
com mètodes de control de contracte, reunions periòdiques, revisions puntuals 
de les classes dirigides, revisions puntuals de la sala de fitnes, revisions puntuals 
de la piscina coberta, revisions de les queixes i suggeriments dels usuaris del 
centre, revisions dels fitxatges signats dels treballadors de l’empresa Tomyflu i 
moltes més. Referent a les últimes rodes de premsa que ha fet ERC-MD, pareix 
que el punt estrella hagi sigut el CED. És una llàstima que s’utilitzi aquest espai 
per fer política per què hauríem d’estar orgullosos d’aquest centre, per això els 
invito a visitar-lo qualsevol tarda d’aquesta setmana i veuran que el pàrquing està 
ple de cotxes per les tardes i pel mati a primera hora en les classes d’aquagym 
de tota aquella gent gran que utilitza la piscina i que la resta de classes estan 
plenes. Com a regidor i els mateixos tècnics de la casa hem fet un seguiment de 
les factures tan aviat com entren. Hem de tenir en compte que una prestació de 
serveis, suposa que l’empresa no pot presentar la factura fins no acaba el mes i 
un cop presentada s’aprova per Junta de Govern Local i es fa el pagament 
immediatament. Per tant ha sigut una llàstima el voler fer política d’aquest punt, 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

22 
 

per què el que hem de pensar és en dos coses basades en fets reals i és una tal 
com estava el CED abans d’entrar a governar nosaltres i que ara tenim un centre 
pràcticament al 100% i invertir cada any i estar al costat de la gent reobrint tot 
l’entorn com la piscina exterior, ens ha de crear orgull. I un altre punt és el termini 
de pagament a les empreses abans i ara que governem nosaltres, atès que 
estem en 6-7 dies, com a molt, i aquests dos punts els hauríem d’agafar com a 
referència perquè el poble s’ho mereix el tenir el CED i les empreses es mereixen 
la confiança de l’ajuntament de poder treballar per aquesta casa i tenir la 
seguretat de que amb pocs dies tindran els diners ingressats.  
 
Intervé el Sr. alcalde per convidar a tots i totes demà a la presentació del Pla 
Estratègic de l’Esport al CED a les 20:00 hores. També els vull informar que la 
setmana vinent constituirem el Consell Municipal de la Gent Gran. I per acabar li 
passo la paraula a la regidora d’igualtat i gènere Anna Gimenez, per que ens 
expliqui l’acte del dia 8 de març al municipi de Deltebre i també poder despertar 
orgull en femení i en masculí en visió femenina.  
 
Pren la paraula la regidora Anna Gimenez, per dir que tal i com ha dit la Sra. 
Vanessa Callau, que més enllà del municipi de Deltebre, s’estan duent a terme 
polítiques per aquesta igualtat real, que encara no ho és i des d’aquí m’ompli 
d’orgull que el Consell Municipal de Dones, on te cabuda totes les ideologies 
polítiques, totes les nostres entitats, associacions i la recent incorporació de gent 
jove, centres educatius del nostre municipi ens fan tenir una visió més àmplia del 
que és la radiografia de la nostra societat. Cal dir que estem preparant un acte 
que crec que serà molt potent, el qual invito a tota la ciutadania que ens pugui 
acompanyar. És un acte sobre els drets de les dones, fer una mirada 
retrospectiva, analitzar la situació de les dones joves en relació als drets assolits 
i els que manquen encara per configurar per assolir aquesta societat igualitària, 
és un acte consensuat amb totes les que formen el consell. Hem invitat a un 
debat on tindrem a cinc dones d’aquestes que ens omplin d’orgull, dones del 
nostre municipi que tenen un denominador en comú que és l’entusiasme de la 
gent del delta, d’aquests valors de l’esforç. Són dones que algunes d’elles ens 
han ajudat a donar aquest salt de la precarietat, a modernitzar la nostra societat. 
Algunes d’elles que professionalment estant ara treballant amb molt de rigor i 
estant duent a terme tasques molt importants i com no, l’aportació d’aquesta gent 
jove d’idees revolucionaries, que de vegades ens fan qüestionar els nostres 
propis conceptes, i que tenim com a visió de les coses, sobretot per a engrandir 
una visió àmplia i a que la nostra societat avanci com cal.  
 
Cal dir-vos que les persones que estaran en aquesta taula seran Leonor 
Bertomeu, qui tots coneixeu com una periodista consolidada del municipi i serà 
la que moderi aquest debat, també tindrem a Lluïsa Bertomeu, que tots coneixem 
i apreciem i que durant molts anys de ràdio i professió vinculada a tots els mitjans, 
també sabrà explicar-nos molt bé com ha estat la seva experiència vivint en un 
món d’homes que en un principi era un món molt masculinitzat i que ha tingut 
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que fer front. Personalment estic molt contenta que hagi acceptat la nostra 
invitació i serà un verdader plaer tenir-la en aquesta taula de debat. Un altra dona 
és Lita Bertomeu, arquitecta, dona  amb molta projecció a nivell de tot l’estat i 
que te una visió revolucionaria de l’arquitectura. Una persona amb molts de 
valors i crec que potser exemple per a la nostra gent jove. Un altra dona invitada 
és Paca, del Restaurant Paca, una dona que del no res ha sabut tirar endavant 
una família, transmetre la nostra essència deltaica a través del seu treball dur 
durant molts anys i també serà molt important la seva presència i la seva 
intervenció. I finalment i com a última incorporació d’aquesta gent jove al Consell 
Municipal de Dones, és Ivón Bertomeu, estudiant de l’institut, i realment sorprèn 
amb les nostres xerrades i ens adonem que aquesta aportació jove és 
importantíssim tenir-la en compte i per tant també participarà en aquest debat. 
Dir-vos que aquesta taula de debat serà una radiografia del que era abans, ara i 
on caminem. Aquest dia 8 de març és un dia de reivindicació però a la vegada 
mostrar persones com les que assistiran, les quals donen molta fortalesa i molt 
de valor al nostre municipi, per mi com a regidora d’igualtat i gènere és tot un 
orgull. Per tant torno a repetir, esteu tots i totes invitats el dia 8 de març, al Centre 
Fluvial a les 19 hores. 
 
10È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde dona la paraula al regidor Sr. 
Aleix Ferré del grup municipal SD-CP, i diu que vol fer tres preguntes, la primera 
que no hi ha senyals de prohibició d’entrada d’animals a les instal·lacions 
esportives, i no sabem si és que està permesa l’entrada o no estan posades les 
senyals o bé no les hem vist. Un altre tema és que al Polígon Industrial els passos 
de vianants estan poc visibles i els manca repintar. I per últim el dia 20 de gener, 
vam presentar una instància a iniciativa del grup d’ERC-MD, el qual el nostre 
grup de SD-CP ens vam adherir, demanant la relació dels salaris, llocs i 
dedicació dels treballadors del CED, atès que ens va arribar la preocupació de 
possibles irregularitats salarials i segons el que ha explicat el regidor Sr. 
Bertomeu no hi ha cap irregularitat salarial i que tot està correcte d’acord amb la 
llei. 
 
El Sr. alcalde passa la paraula als regidors respectius per contestar les preguntes 
del Sr. Ferre.  
 
Intervé el regidor responsable de CED, Sr. Robert Bertomeu per dir que 
revisarem el tema dels cartells indicatius de prohibit entrar animals, encara que 
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dins al centre no n‘he vist mai, però ho tindrem en compte. Pel que fa a la revisió 
de salaris que he explicat no és exactament el que vostè diu, atès que hem dit 
que hi ha una part que hem requerit a l’empresa i té de termini fins divendres per 
presentar la documentació i que un cop la tinguem els ho farem arribar. 
  
Pren la paraula el Sr. Alcalde i demana al Sr. Ferré que faci un aclariment del 
que demana exactament i aquest contesta dient que els va arribar la inquietud 
que la relació salari-hores de dedicació no concordava. 
 
Contesta el Sr. alcalde dient que nosaltres no tenim cap queixa de cap treballador 
en aquest sentit, per tant aquesta queixa l’han de fer al sindicat o en aquest cas 
a la pròpia empresa. Nosaltres únicament contractem un servei, i no vigilem si 
fan més hores de les contractades això no és competència de l’ajuntament. Sí 
és competència de l’ajuntament si es fa menys servei del contractat. 
 
Intervé el regidor Sr. Kilian Franch, per dir que referent al tema de la manca de 
pintar els passos dels vianants del polígon industrial, vull comentar que en el 
casc urbà també  hi ha manca de pintar els passos de vianants i hem començat 
pel carrer Goles de l’Ebre. Ara estem preparant una licitació per fer un repintat 
horitzontal i substitució de senyals verticals per millorar tota la senyalització.  
 
Pren la paraula el Sr. alcalde per dir que vol afegir que la setmana passada es 
va treure la licitació del canvi d’enllumenat LED de l’Av. 1 d’octubre i del polígon 
industrial, per tant si tot va bé, abans de l’estiu es podrà fer. 
 
Tot seguit el Sr. alcalde li passa la paraula al portaveu d’ERC-MD, Sr. Joan 
Alginet, que aquest a la vegada diu que seran els seus companys Sr. Carlos Bel 
i Sra. Laura Fabra qui faran les intervencions. Comença el Sr. Carlos Bel per fer 
un prec i diu que sense dubte la digitalització ens ofereix moltes opcions que ens 
ajuden a millorar la nostra vida, però cal recordar que no tothom pot accedir en 
aquestes oportunitats i s’ha de facilitar i sobretot a la gent gran tant els tràmits 
com l’accés a la informació. Diem això per que per part d’un veí se’ns trasllada 
que han sol·licitat informació sobre la distància per respectar d’unes parcel·les i 
a banda que han tardat més d’1 més a rebre resposta, aquesta informació li ha 
arribat en format electrònic i atès que és una persona gran, no s’ha valgut per ell 
mateix per obtenir aquesta informació. Entenem que s’ha d’avançar en la 
transformació digital però s’ha de garantir l’atenció personal a aquests col·lectius 
vulnerables.  
 
Pren la paraula la regidora Sra. Fabra per dir que voldria saber en quina fase es 
troba el Pla de reactivació socioeconòmica, quin percentatge d’accions han 
executat, quines queden i perquè no és dona compte al Ple. I la valoració que es 
pot donar de cadascuna de les accions que s’han portat a terme. 
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Contesta el Sr. alcalde a la pregunta del Pla de reactivació socioeconòmica dient 
que la última vegada que es va donar compte al Ple, va ser quan vam donar 
compte de l’acord de ple del termini que havíem fixat de vigència i a la mateixa 
explicació de donar compte vam dir totes aquelles accions que estaven fetes, 
que estaven pendents i les que mantindríem en vigència  com les Eurodelta, el 
banc d’ajudes tècniques o temes diferents. Nosaltres ens vam comprometre a 
donar compte cada trimestre però si hi ha alguna acció en concret que li preocupi, 
ens la fa arribar i li contestarem. 
 
Continua el Sr. alcalde, per contestar al regidor Sr. Bel, dient que tot el que 
s’envia de manera genèrica s’envia en format electrònic, però si algú ho demana 
en format paper, ho fem, com sempre hem fet. Per tant aquesta persona en 
qüestió, ja fa bé d’explicar-li-ho a vostè, però si ve a l’ajuntament se li donarà en 
paper o se li portarà a casa. 
 
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 
 

  


