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ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 1/2022 
DATA:  2 DE FEBRER DE 2022 
HORA INICI: 21:31H. 
HORA FINALITZACIO: 23:08H. 
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Resolució SLT/66/2022, de 19 de gener, 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. Joan 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 LES SEGÜENTS ACTES: 

- ORDINÀRIA NÚM. 14/2021, DE DATA 1 DE DESEMBRE DE 2021 
- EXTRAORDINÀRIA NÚM 15/2021, DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 

2021 
 

El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a les actes 
esmentades, quedant aprovades per unanimitat. 
 
#DeltebreEficient 
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HISENDA 
  
2N.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 56/2022 
D'APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE TRESORERIA 
EXERCICI 2022. Arribats a aquest punt de l'ordre del dia , es dona compte 
del Decret d'Alcaldia núm. 56 /2022, de 20  de gener , d'aprovació del pla 
de disposició de fons de tresoreria, restant el ple assabentat. 
 
#DeltebreTerritori 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AGENDA D'ACCIÓ 
CLIMÀTICA DE DELTEBRE. - Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre 
del dia, i vist que el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a 
la Comissió Informativa de #DeltebreTerritori de data 26 de gener de 2022, el 
Sr. Andreu Curto, regidor d’atenció i participació ciutadana i transparència, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de 
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’Agenda d’Acció Climàtica és una eina integral i transversal que 
preveu i fixa el desenvolupament sostenible des de 3 dimensions que son el 
desenvolupament econòmic, la inclusió social i la sostenibilitat ambiental.  
 
Atès que els governs locals son al centre de l’Agenda 2030 i tenen la 
oportunitat de reorientar prioritats i polítiques per aconseguir la reducció de les 
desigualtats i assolir un creixement sostenible.  
 
Atès que l’Agenda d’Acció Climàtica permet que l’Ajuntament tingui la 
oportunitat de donar compliment als ODS i aconseguir la reducció de les 
desigualtats i construir el futur del municipi amb criteris que permetin garantir 
un creixement sostenible.  
 
Atès que el canvi climàtic és un dels majors reptes als que tenim fer front com a 
municipi i, que els seus efectes s’han vist intensificats durant els darrers temps, 
l’Ajuntament va iniciar els treballs de redacció de l’Agenda d’Acció Climàtica 
amb la finalitat de poder oferir a les generacions presents i futures un territori 
respectuós amb el medi ambient i dissenyar el full de ruta a seguir per adoptar 
polítiques de mitigació i adaptació que ens permetin assolir reptes sostenibles 
des de la perspectiva social, econòmica i ambiental.   
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Atès que la elaboració s’ha dut a terme mitjançant diferents processos de 
participació ciutadana, informant del contingut de l’Agenda d’Acció Climàtica.  
 
Atès que amb la finalitat de poder conèixer les necessitats i inquietuds de les 
veïnes i veïns de Deltebre també s’ha realitzat treballs de camp consistents en 
sessions informatives, enquestes dirigides a la ciutadania i entitats i diverses 
publicacions o també la presentació de la diagnosi de l’Agenda d’Acció 
Climàtica.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació que adopti 
els següents  
 
ACORDS:  
 
1r.- Aprovar l’Agenda d’Acció Climàtica de Deltebre.  
 
2n.- Sotmetre el document de l’Agenda d’Acció Climàtica a exposició pública 
per un termini de 30 dies, als efectes de què els interessats/des puguin 
formular les al·legacions i/o suggeriments que estimin pertinents. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de 
planificació territorial i l’Àrea de #DeltebreSostenible subàrea de polítiques 
ambientals i platges per al seu coneixement. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 21 de gener de 2022 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Lluís Soler 
Panisello.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu  que el seu 
posicionament serà d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), 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 
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Curto Castells (ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques 
(ED-Junts) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc abstencions de Joan Alginet Aliau 
(ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), 
Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD, 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. 
 
Tot seguit i abans de continuar amb el següent punt de l’ordre del dia relatiu al 

dictamen de proposta d’incoació de l’expedient de reversió de béns al final del 

període de prestació del servei provisional de Sorea, SAU, per part de l’alcalde-

president s’informa que en aquest assumpte concorre causa d’abstenció per 

part del secretari acctal. i la interventora acctal. i per tant seran substituïts per la 

secretaria acctal. Sra. Cecília Vidal Tarragó i per la interventora acctal. Sra. 

Sònia Verge Bertomeu. 

#DeltebreSostenible 
 
POLÍTIQUES AMBIENTALS I PLATGES 
 
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
REVERSIÓ DE BÉNS AL FINAL DEL PERÍODE DE PRESTACIÓ DEL 
SERVEI PROVISIONAL DE SOREA, SAU.- 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 #DeltebreTerritori de data 26 de 
gener de 2022, el Sr. Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
de #DeltebreTerritori, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreSostenible 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 la Comissió Jurídica Assessora en data 13 de desembre de 2021, va 
notificar a l’Ajuntament de Deltebre el dictamen 385/2021, mitjançant el qual va 
concloure informar favorablement la revisió d’ofici amb la finalitat de declarar la 
nul·litat de ple dret de les modificacions del contracte de gestió del servei 
d’aigua municipal i clavegueram signades amb l’empresa SOREA SA els anys 
2000 i 2008.  
 
Atès que el Ple Municipal en sessió extraordinària de data 28 de desembre de 
2021 va acordar la declaració de nul·litat de ple drets dels acords municipals de 
data 29 de març de 2000 i de 15 de juliol de 2008, relatius a la modificació del 
contracte de gestió del servei municipal d’aigua i clavegueram, per la 
concurrència de la causa de nul·litat de ple dret de l’art. 62.1.e) de LRJPAC, 
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així com dels convenis de data 25 de maig de 2000 i 23 de juliol de 2008, que 
materialitzen els anteriors acords.  
 
Atès que els serveis tècnics municipals han advertit de la necessitat d’incoar 
l’expedient de reversió dels béns al final del període de prestació provisional de 
Sorea.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple municipal l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS:  
 
1r.- Aprovar la incoació de l’expedient de reversió dels béns al final del període 
de prestació provisional de Sorea.  
 
2n.- Nomenar interventor tècnic per a la revisió de l’estat de conservació i 
funcionament dels béns al Tècnic Cap d’Obres Públiques i Serveis Municipals, 
Sr. Alfons Fors Callau. 
 
3r.- Nomenar persona instructora del procediment a la Cap d’Àrea de 
#DeltebreTerritori, Sra. Paula Navarro Pujol. 
 
4t.- Notificar el present acord a SOREA SA. 
 
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea 
planificació territorial i l’Àrea de #DeltebreSostenible subàrea de polítiques 
ambientals i platges per al seu coneixement. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 21 de gener de 2022 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimes pertinent. Kilian Franch 
Arques.” 
 
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 d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de 
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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), Kilian Franch Arques 
(ED-Junts) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc abstencions de Joan Alginet Aliau 
(ERC-MD),  Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), 
Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD, per tant 
resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i 
per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
#DeltebreActiu 
 
FESTES 
 
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES DEL  CARNAVAL EN 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 
#DeltebresActiu de data 26 de gener de 2022, la Sra. Carme Franch Tomàs, 
regidora de festes, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent. 
 
“El que subscriu, Carme Franch Tomàs, com a regidora de festes 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 inclòs al pressupost per a l’exercici 2022 una 

partida pressupostària per a dinamitzar el  Carnaval mitjançant la participació a 

la Rua, concretament la partida 48100.43900 "Premis I Beques Joventut". 

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: 
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1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores del Carnaval 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, 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 #DeltebreActiu subàrea de festes per al seu 

coneixement. 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 13 de gener de 2022.- Carme Franch Tomàs.” 

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. 

MOCIONS 

6È.- MOCIÓ D'ERC-MD EN DEFENSA DEL CANON DE RESIDUS A 
CATALUNYA.- 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: 
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“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 
 
El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la 
lluita contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a 
portar a terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. 
No s’entendria d’una altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, 
el Congreso de los Diputados va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el 
Dictamen de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el 
Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía 
Circular. 
 
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon 
sobre la disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es 
va crear un cànon en l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus 
de la construcció, i un en l’àmbit de residus industrials per fer-los més efectius i 
adequats al seu àmbit. 
 
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense 
aquest instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb 
una taxa relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a 
complir amb la jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la 
normativa estatal de residus. 
 
Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan 
l’any 2004, es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en 
els pròxims anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin 
de forma explícita cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de 
residus per a aconseguir, l’any 2035 un reciclatge del 65% dels residus 
municipals que es produeixin i que no vagi a disposició més del 10%. 
 
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una 
recaptació total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència 
entre el 2004 i el 2021 ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El 
darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i 
s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació superior als 90 milions d’euros. 
D’aquests, 170 milions d’euros han estat destinats al finançament 
d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta, és a dir més de 
450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió dels 
residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la recollida 
selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament  
de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa 
fracció resta. 
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Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de 
vigència, un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de 
residus de la construcció s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. 
Aquesta ha estat retornada, completament, als sectors en forma de 
subvencions i actuacions específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció 
de la generació i la valorització de residus, i també l’impuls de l’activitat 
econòmica. 
 
S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que 
graven sobre l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva 
per a la consecució dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un 
comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de 
minimització i de valorització material dels residus. També pel model de retorn 
dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia de gestió de residus i el 
finançament de les infraestructures de gestió de residus. 
 
Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal 
proposat no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, 
per no tenir un caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, 
suposa retrocedir un camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes 
desincentivadors per al món local, també la industria i l’àmbit de la construcció, 
de manera que s’aturi la progressió de creixement per assolir els objectius de la 
Unió Europea en matèria de reciclatge i estalvi del dipòsit de residus. El mateix 
efecte pot tenir a la indústria i a la construcció. 
 
Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en 
consideració la previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per 
poder executar les diferents actuacions programades. Per tant, la modificació 
de l’actual cànon produiria importants afectacions a la capacitat de polítiques 
de gestió de residus a Catalunya. 
 
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida 
selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de 
Catalunya, i demanem als grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport 
a la llei en actual debat parlamentari, 
 
Per  tots  aquests motius, el grup municipal  d’ERC- Més  Deltebre  proposa 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament de Deltebre dona suport al cànon residus de Catalunya 
i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats 
en la seva defensa. 
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SEGON.- L’Ajuntament de Deltebre demana que es modifiqui l’articulat de la 
Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal 
que els cànons establerts a l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles 
comunitats que no disposin d’un impost amb les mateixes característiques, així 
comes blindi el cànon català tal com es coneix fins ara, un model de fiscalitat 
ambiental pioner, òptim i positiu, nascut de gran consens polític i social a 
Catalunya. 
 
TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra 
de la seva aprovació al Congrés de Diputats i al Senat. 
 
QUART.- Que l’Ajuntament de Deltebre es compromet a continuar donant 
suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així 
com a l’aplicació de l’economia circular. 
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament de Deltebre es compromet a donar suport a l’Agència 
de Residus de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la 
defensa d’aquesta mesura fiscal. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al 
Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups 
parlamentaris catalans al Congreso i Senat i al Ministerio de Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. 
 
No obstant, el ple de la Corporació aprovarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), gener 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 
d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu  que el seu 
posiciosament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb setze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), 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 
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Curto Castells (ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques 
(ED-Junts), Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), 
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD, i una abstenció 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. 
 
7È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL D'HABILITAR CABINES TELEFÒNIQUES 
EN BIBLIOCABINES D'INTERCANVI DE LLIBRES.- Enunciat el contingut 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Nicoleta-Niculina Autu, 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: 
 
Amb la gran quantitat de jocs audiovisuals, vídeos, pel·lícules i noves 
tecnologies que van sortint, a moltes cases la lectura deixa de ser un hàbit. Es 
perden situacions familiars en què s’ajunten les persones i llegeixen tots junts, 
es perd aquell moment màgic en què els pares abans de dormir conten una 
història al seu fill i es perd l’hàbit lector tant d’adults com d’infants. La lectura 
ens ajuda a conèixer més sobre el món que els envolta, a conèixer-se a si 
mateixos i el seu entorn. És una font única de noves experiències que ens 
permet viatjar més enllà de la realitat. 
 
Hi ha exemples a municipis de Catalunya, que a part del servei propi de 
biblioteca que disposen com ajuntament, han posat en marxa iniciatives de 
foment de la lectura i intercanvi de llibres entre la ciutadania aprofitant bancs de 
parcs públics, antigues cabines de telèfon o altres espais on els veïns i veïnes 
pugui interactuar en matèria literària. Una bona idea, podria ser utilitzar les 
cabines telefòniques que disposi el municipi de Deltebre ( com la de l’Avinguda 
Goles de l’Ebre o la de l’Avinguda Catalunya) com a punts de trobada per 
aquests intercanvis. A la vegada, convertiríem en elements culturals 
instal·lacions que formen part del patrimoni urbà del municipi des de fa 
dècades. Municipis com Montgai, han utilitzat aquests espais i els ha resultat 
molt profitosa l’experiència (s’adjunta foto). 
 
Per  tots  aquests motius, el grup municipal  d’ERC-  Més  Deltebre  proposa 
l’adopció dels següents ACORDS 
 
PRIMER.- Realitzar una prova pilot amb una de les cabines existents al 
municipi de Deltebre per convertir-la en una bibliocabina d’intercanvi de llibres. 
Si el projecte te acceptació i funciona, valorar habilitar les altres existents o 
altres espais públics municipals. 
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SEGON.- Que aquest projecte sigui coordinat i impulsat per la Biblioteca Delta 
de l’Ebre de Deltebre. 
  
TERCER.-  Sol·licitar  l’autorització  a  la  companyia  titular  d’aquestes  
instal·lacions per habilitar bibliocabines d’intercanvi de llibres per part de la 
ciutadania de Deltebre. 
 
No obstant, el ple de la Corporació aprovarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), gener de 2022. 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 
d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu  que el seu 
posiciosament 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), cinc 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) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré 
Ribes (SD-CP). 
 
PART DE CONTROL 
 
8È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 2257/2021 A LA NÚM. 2533/2021 
- DE LA NÚM. 1/2022 A LA NÚM 99/2022 

 
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. 2257/2021 a la núm. 2533/2021 i de la núm. 1/2022 a 
la núm. 99/2022 que han estat a l’abast de tots els regidors dels quals els ha 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

13 
 

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, l’alcalde explica la satisfacció del que 
ha suposat per a aquest ajuntament i pel propi govern municipal haver estat 
reconeguts aquesta setmana passada pels premis Ciutat Sostenible, en 
l’accèssit del primer premi en l’àmbit de residus, que va guanyar la ciutat de 
Còrdova i on Deltebre va estar reconegut com un accèssit, en qualsevol cas, un 
reconeixement atorgat pel Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic i 
també per la Fundació Fòrum Sostenible i la Fundació Ecoembes, en relació a 
les diferents categories, tot ciutats reconegudes, com Màlaga com a ciutat 
sostenible, Santander en una altra categoria, Ourense, Viladecans, Còrdova, i 
entre aquestes Deltebre com un accèssit al premi del reconeixement. 
Després de tota la dificultat i complexitat que es va viure l’any 2018 amb tota la 
batalla judicial amb el canvi de la gestió dels residus municipals, que Deltebre 
pogués fer, amb la nostra idiosincràsia, la recollida pròpia dels residus, fins i tot 
ens van portar als Jutjats i per poder dur a terme la nostra intenció, que havia 
donat la ciutadania i avui ens porta a que tres anys després, des de l’octubre de 
2018, després de totes les impugnacions, s’ha millorat en la gestió de recollida 
en més illes de contenidors, en més estacions d’educació ambiental, en illes a 
l’àmbit rural, en una major sensibilització i en una sinèrgia en la neteja de 
platges, que mai havien estat com ara, o en la sinèrgia de la neteja viària amb 
dos màquines d’última generació. 
I tal com s’ha explicat abans al punt de l’agenda d’acció climàtica, amb tot el 
que és el tema de la implementació de l’àmbit fotovoltaic als equipaments 
municipals, els carregadors elèctrics, o totes aquelles accions de sensibilització 
ambiental derivades de l’aposta de la gestió de residus, s’ha anat engegant des 
del 2018. 
I dins dels informes d’alcaldia, creu que és necessari que la població senti 
aquest punt d’orgull, que quan se fan canvis estructurals, moltes vegades surt 
bé i d’altres no, i en aquest cas s’ha demostrat que aquesta aventura, se va 
començar amb molts d’obstacles, i ha anat bé, s’ha pogut rebaixar la taxa 
d’escombraries, que ara ja sembla que queda lluny, però que es va baixar en 
dos ocasions, les comercials i la baixada lineal de la taxa d’escombraries. 
 
10È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 
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Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde dona la paraula al regidor Sr. 
Aleix Ferré del SD-CP i en primer lloc diu que cada dia s’extrema més una 
discriminació cap a la gent gran per part de les entitats bancàries. Abans ha 
nomenat el Sr. Curto unes targetes moneder per part de les sucursals de les 
entitats bancàries cap a la gent vulnerable per ajudar-los, si que estan 
disposats a fer targetes moneder perquè és el seu negoci, però ficar personal a 
aquesta gent vulnerable com és la gent gran, i cada dia corren el risc d’exclusió 
social, ja sigui per la tecnologia, hi ha menys oficines obertes, s’han de 
desplaçar, alguns no tenen els mitjans, llavors planteja que, des de l’ajuntament 
es fes alguna acció, algun escrit, perquè també es tracta d’una exclusió social. 
Si es pogués fer una acció conjunta a nivell municipal o amb altres municipis i 
fer una mica de pressió perquè s’està desatenent a aquesta gent gran. 
 
En segon lloc, al passat  ple li van comentar lo de la valoració dels llocs de 
treball, i pregunta per això, ja que es van comprometre a començar al gener. Si 
ja està començat o no. 
 
Per últim, se li ha comentat que el mercat del peix no acaba d’estar en les 
condicions òptimes, ja que és un lloc concorregut i creu que s’hauria de tenir 
més cura. 
 
L’alcalde passa la paraula als regidors respectius per contestar. 
 
Intervé el regidor Sr. Andreu Curto, en relació al tema sobre la gent gran, i diu 
que de fet, va saltar l’alarma una mica, quan van tancar el caixer de Jesús i 
Maria, realment el problema ve de molt lluny i quan van tancar aquesta última, 
en aquell moment es va fer una negociació, en CaixaBank que era la 
responsable de l’oficina que quedava, també la col·laboració necessària de 
l’Associació de Veïns de Jesús i Maria i es va aconseguir que es mantingués el 
caixer automàtic i a més s’estableix un horari d’atenció al mateix local, que 
l’Associació de Veïns de Jesús i Maria va tindre a bé cedir en aquest ús, per a 
que aquelles persones que visquin a Jesús i Maria i no tinguin la possibilitat o 
els coneixements suficients per a fer ús del caixer automàtic, puguin resoldre 
els seus dubtes directament. 
 
No obstant, s’han trobat que el caixer de Jesús i Maria no està en les 
condicions de neteja òptimes, moltes vegades no funciona, les queixes a la 
nova oficina “Store” que s’ha posat al centre de La Cava, pel funcionament, tall 
de subministrament, la xarxa, cues constants, etc., aquest és el negoci de la 
banca, que ha reduït la presenciabilitat i fomenten els usos de les noves 
tecnologies. 
 
Està clar que a la gent gran els resulta més difícil. 
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A banda de les negociacions que es van tindre al principi, s’han enviat diverses 
cartes, de cara a la direcció de l’oficina situada a Goles de l’Ebre, i no s’ha 
tingut resposta però si que és un tema que els preocupa i ocupa, tot i que és 
complicat gestionar. 
 
És per això que també emplaça al grup socialista, perquè és un tema que 
sortirà al Consell de la Gent Gran, és un tema que s’ha de debatre, a banda de 
temes de salut, que també sortirà el tema del CAP i el tema d’accés a les 
oficines bancàries, que la constitució del Consell, si no es va fer al mes de 
gener, va ser per la situació pandèmica. És un tema prou important com per a 
plantejar i això permetrà fer formacions, un altre tipus de contacte amb les 
oficines bancàries per a millorar aquesta situació o com s’ha de fer amb un 
fòrum adequat per establir aquest debat. 
 
Dóna les gràcies per fer aquesta aportació i pot ser esperaria a que se 
constitueixi el Consell de la Gent Gran, que és per això que s’ha creat. 
 
Pren la paraula la regidora Sra. Ingrid Santiago, per contestar al tema de la 
descripció dels llocs de treball i aquesta diu que al mes de febrer hi ha prevista 
una reunió amb els Sindicats, el dia 11,  que s’ha convocat per a parlar, a 
banda de la valoració dels llocs de treball, altres punts que es van deixar en 
peu a la reunió passada del desembre, juntament també a treballar i negociar el 
conveni col·lectiu, tant del tema laboral com funcionari, ja s’ha fet un treball 
darrera, pel que fa a l’empresa de recursos humans i també amb els caps 
d’àrea per a la descripció dels llocs de treball i està tot preparat per a la reunió i 
començar a treballar en equip, els sindicats i la patronal de l’ajuntament. 
 
Pel que fa referència al mercat del peix, pregunta a quin se refereix el Sr. Ferré, 
ja que n’hi ha dos, un a Jesús i Maria i l’altre a La Cava. 
 
El Sr. Ferré diu que se refereix al de La Cava, que la consulta li ho han fet 
d’aquest. 
 
La Sra. Santiago contesta dient que cada vegada se fan més inversions als 
mercats, se fa una neteja exhaustiva pel que fa a la part del mercat del peix, 
s’accentua amb moltes més hores de neteja, perquè ja se sap que és un lloc 
que s’embruta molt pel tipus de producte que es ven.  S’intenta tenir en les 
millors condicions possibles. S’ha pogut fer una millora de les instal·lacions, 
s’han posat noves cortines, s’ha millorat el sistema de ventilació. O sigui, poc a 
poc s’estan fent les inversions corresponents al mercat. 
 
Ja s’està plantejant fer alguns canvis, perquè amb els anys se deteriora, però 
no obstant, s’intenta portar una acurada neteja. 
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També intervé la regidora Sra. Carme Franch, i diu que totes les actuacions 
que s’han fet fins ara, posat cortines, canviar reixetes, s’han posat baixadors 
d’acer inoxidable. Ara també s’actuarà amb els suports de l’illa de peix, s’han 
fet moltes actuacions, i cada vegada que els arriba una queixa, intenten 
solucionar-la el més aviat possible. 
 
El Sr. Aleix Ferré agraeix les contestacions a les dos regidores. 
 
L’Alcalde afegeix que l’última reclamació que van tindre del mercat del peix de 
La Cava, va ser tot el que és l’illa del mig i es va anar a visitar amb la Sra. 
Franch, i se’ls va dir que ho farien amb el pressupost del 2022, i per tant està 
previst arreglar-ho dins al primer trimestre de l’any. No obstant, tots els canvis 
que els han anat dient, ho han fet. 
 
L’Alcalde passa la paraula al Sr. Joan Alginet, d’ERC. Aquest diu que 
intervindran els seus companys. 
 
Intervé el regidor Sr. Carlos Bel d’Esquerra i diu que se’ls ha traslladat per part 
d’usuaris de la zona del parc del riu, si se’ls pot donar una previsió de quan 
s’adequaran els rostidors. 
 
També, s’ha plantat una gran quantitat d’un arbust que és el balandre a un parc 
infantil a la zona dels Mirons, i aquests tenen unes fulles i flors que tenen un 
cert nivell de toxicitat i no son recomanables per a parcs públics, pot ser seria 
bo substituir-los. 

 
Una altra qüestió, és que el passat mes de març se va aprovar una moció 
d’ERC per a que s’adhereixin a la campanya Challenge entre d’altres, si 
recorden, es va prendre la decisió d’organitzar alguna acció de neteja en el 
marc d’aquesta campanya, si de cara al futur hi ha alguna cosa planejada. 
 
Per últim, comenta que els ha arribat que s’han aplicat algunes sancions a 
vehicles de gran tonatge, estacionats dins al casc urbà, entén que seguint 
l’ordenança municipal que ho regula, per això estan, per aplicar-les. L’equip de 
govern aquí en plenari municipal van dir que no eren partidaris d’aplicar 
aquesta mesura.  
 
Pregunta si és que ha hagut algun canvi de parer a partir d’ara, si s’aplicarà a 
tots els vehicles. 
 
Intervé ara la Sra. Nicoleta Autu d’Esquerra i diu que abans vol fer un agrament 
per part del grup municipal d’Esquerra per la feina que s’ha realitzat rehabilitant 
els parcs infantils, ja que saben que és un tema que es va parlar a un plenari 
anterior i és un tema que els preocupava a tots. 
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Comenta també, a petició del jovent de Deltebre, si és possible ampliar l’horari 
de la biblioteca municipal de Deltebre, però en època d’exàmens, tant pels 
alumnes que van a l’Institut, com pels alumnes que estan estudiant fora, ja que 
l’horari actual sí que regula dos o tres dies de la setmana i dissabte obert fins a 
la una, i els joves que estudien fora arriben tard, després de les vuit, per això 
demanen si és possible arribar a un acord i ampliar l’horari de la biblioteca en 
moments puntuals. 
 
També volia preguntar quina previsió tenen per a constituir el Consell Municipal 
de Cultura, que ja està aprovat.  
 
I pregunta en quina fase està en aquest moment la implantació dels horts 
socials, que també es va aprovar al plenari del març 2021. 
 
Contesta el regidor Sr. Kilian Bertomeu a les preguntes que ha fet el Sr. Bel 
d’ERC i pel que fa als rostidors del parc del riu està programat de fer-se en 
breu, estan primer de tot, acabant els parcs infantils, i quan ho acaben, 
començaran els rostidors del parc del riu. 
 
Pel que fa als balandres és la primera notícia que té, no obstant, quan planten 
o fan una substitució d’arbrats, millora o reforma, sempre se basen en les 
recomanacions tècniques per part dels tècnics municipals i també per les 
empreses de jardineria o de prestació de serveis de jardineria que treballen per 
a l’ajuntament de Deltebre. En cap cas li ha informat algú o li ha advertit de que 
els balandres són tòxics o que poden representar un risc per a la seguretat 
pública. 
 
No obstant, faran les gestions oportunes que si és el cas, evidentment se traurà 
de l’accés públic. 

 
Pel que fa a les actuacions de neteja, no en tenien cap de prevista, ja que 
gràcies al servei de manteniment de platges i entorn que tenim, la veritat és 
que estan molt bé, inclús d’hivern, i dubta que hagi cap població de la 
Comunitat Autònoma, que tingui les platges que natros tenim, però sí que li han 
arribat queixes de la platja del Garxal que està molt bruta i deixada, que és des 
del final de Riumar fins a la desembocadura, és platja natural, és zona de 
nidificació del Parc Natural i la veritat és que se podria mirar de fer alguna 
actuació, a través de la neteja de platges o aquesta campanya. 
 
Intervé el regidor Sr. Castro per contestar al tema de les multes de vehicles de 
gran tonatge i diu que sí que va veure un servei d’un requeriment d’un ciutadà 
que requeria a la policia local, sobre un vehicle de gran tonatge estacionat 
davant de casa seua. No és un lloc habitual on estacionin camions i podria 
donar-se el cas, que aquest vehicle en sí, s’hagués estacionat en un lloc que 
obstaculitzés una cruïlla. 
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Va veure que són uns camions que en principi estaven aparcant a la zona del 
costat de l’església de Jesús i Maria i al començar les obres de l’entorn, llavors 
van aparcant a diferents carrers del poble. 
 
No ho va veure si s’han sancionat o no, al servei. La directriu és la mateixa, no 
han canviat les intencionalitats, lo que sí hi ha un requeriment d’un ciutadà que 
li molesta el vehicle o obstaculitza la visió a l’hora d’entrar i sortir, és normal 
que s’actuï en conseqüència.  
 
No s’ha pensat mai en sancionar vehicles de gran tonatge i perjudicar en cap 
manera, tot i que l’ordenança ho recull. Ja es va dir a l’anterior plenari. 
 
Contesta ara la regidora Sra. Anna Gimenez referent als horaris de la biblioteca 
i diu que està totalment disposada a que els puguin traslladar aquesta inquietud 
per part dels estudiants i es pugui consensuar, perquè el que es tracta és 
d’oferir el millor servei a la ciutadania, per tant, parlem-ho i mirem de configurar 
aquest servei. Des d’aquí ja, diu que quan vulguin queden per parlar del tema. 
 
Contesta el regidor Sr. Andreu Curto en relació a la constitució del Consell de 
Cultura, i indica que ja s’han anat constituint diversos Consells, perquè alguns 
s’han quedat al tinter després d’aprovar-se els reglaments i degut a la situació 
de pandèmia i tractant-se de col·lectius vulnerables, com era el cas del Consell 
de la Gent Gran i també els ha de dir que han establert com a prioritat, que està 
dins del pla del govern municipal, per tant i atès que és un mandat del ple 
municipal, i abans d’acabar el mandat, s’ha de constituir aquest Consell, i poc a 
poc aniran complint tot allò que es van comprometre amb la ciutadania, i es 
farà la constitució, però de moment no tenen data posada. 
 
Intervé el regidor Sr. Robert Bertomeu per a respondre del tema dels horts 
socials, i ja es va comentar que es miraria de buscar la ubicació directa del lloc 
ja que és un tema delicat i complicat, i sobretot amb el tema ecològic i de deixar 
distància de seguretat amb les altres parcel·les. 
 
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 
 


