Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 10/2020
DATA: 21 D’OCTUBRE DE 2020
HORA INICI: 21:32 H
HORA FINALITZACIO: 23:17 H
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas
Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet
Aliau, Sra. Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles
Bel Carbó, Sra. Neculina-Nicoleta Autu 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 8/2020, DE 16 DE SETEMBRE DE 2020
EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM 9/2020, DE 28 DE SETEMBRE
DE 2020

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a les
actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat.
2N.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE DE LA SRA. NECULINA-NICOLETA AUTU.
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Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part del Sr. Alcalde es procedeix a
formular la següent pregunta a la Sra. Neculina-Nicoleta Autu:
“¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidora amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
La Sra. Neculina-Nicoleta Autu va contestar:
Prometo per imperatiu legal.
#DeltebreEficient
HISENDA
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT
CANVI DE FINANÇAMENT D’INVERSIONS APORTACIÓ MUNICIPAL AMB
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/2020 TRASPÀS ENTRE
PARTIDES
SENSE VINCULACIÓ
JURÍDICA I
9/2020
CRÈDIT
EXTRAORDINARI MITJANÇANT BAIXES DE CRÈDITS.
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 14 d’octubre de 2020, la Sra Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficient de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- Vist que a l’estat d’execució del pressupost a data octubre de 2020 es
desprèn que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a
les quals no s’esgotarà la seva consignació.
2.- Atès que en l’expedient 8/2020 de modificació de crèdits mitjançant
transferències de crèdit entre partides sense vinculació jurídica, que s’adjunta
desglossat per partides, es pot observar que són transferències de crèdit que
no incrementen el pressupost.
3.- Atès que en l’expedient 9/2020 de modificació de crèdits mitjançant crèdit
extraordinari es pot observar que es tracta de modificar el pressupost de
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despeses assignant crèdit per a la realització d’una despesa específica i
determinada que no pot demorar-se fins a l’exercici següent i per a la qual no hi
ha crèdit, sense increment del pressupost.
4.- Atès que les transferències proposades afecten a inversions.
5.- Vist que en l’aprovació del pressupost 2020 amb l’annex del quadre
d’inversions es preveia la formalització d’un préstec per import d’1.373.152,64
euros com a part de finançament de les inversions incloses al pressupost de
2020 amb el següent detall:
econ.
60000
60900
60900
60900
60900
60900
60900
60900
60900

Prog. Sub-proj. Descripció
15310
01 Compra terrenys
15100
01 Planejament i projectes
15311
01 Espai lliure Mobles Delta
15320
01 Riumar III Fase plurianual 2017-2019
15321
01 Mobilitat urbana i imatge de poble
15322
01 Soterrament préstamo
16100
01 Serveis bàsics i subministres
16400
01 Ampliació cementiri
16500
01 Enllumenat Enfocament turístic

60900

17100

01 Parc Fluvial

60900
60900
60900
60900
60900
61900

17101
33300
41900
43200
43201
15320

01 Entorn Centre J.M.
01 Sala exposicions
01 Embarcador fluvial
01 Equipaments d’enfocament turístic
01 Centre social Riumar
01 Arranjament carrers

61900
61900
61900
61900
61900

15321
16503
23100
32100
45400

01 Arranjament Aiguats
01 Enllumenat públic
01 Centre Social Barracot
01 Millora edificis ensenyament
01 Arranjament camins rurals

62300
62300
62400
62500
62501
62600
62900
62900
63200
63200
63200
63200

92000
92001
15300
92000
13200
92000
13200
92000
23100
34200
43120
92000

01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
01 Logística, teixit associatiu
01 Adquisició vehicles
01 Mobiliari
01 Mobiliari i altres policia local
01 Equips processos d’informació
01 Adquisició armes policia local
01 Equipaments edificis municipals
01 Adequació edificis socials
01 Adequació Centre Esportiu
01 Adequació mercats municipals
01 Adequació edificis municipals

Subvenció

AEP/CANON

50.000,00
21.819,00

72001
72000

391.530,40

75081

ALTRES
106.000,00

60900

CE

30.000,00

32906

prestec
AM
TOTAL
64.000,00 €
30.000,00
200.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00
80.000,00 €
0,00 €
0,00 €
60.000,00 €
90.000,00
200.000,00 €
9.351,00 €
31.170,00 €
0,00 €
30.000,00
60.000,00 €
391.530,40 €
783.060,80 €
85.000,00

119.286,00

76100 PAM 2019

235.714,00 €

40.000,00
1.499,76

75085
75082

5.700,24 €

200.000,00
100.000,00
143.143,00

75082 PUOSC
72001
76101 PAM 2020

20.000,00
30.000,00
50.000,00

76500
75084
72001

0,00
25.000,00
30.000,00

350.000,00

55000

450.000,00
100.000,00 €
86.857,00 €
310.000,00 €
10.000,00 €

20.000,00
15.000,00
10.000,00

15.000,00
15.000,00
10.000,00 €
7.000,00
2.000,00
9.000,00
2.000,00
20.000,00
50.000,00

75080

20.000,00
1.237.278,16

76109

40.000,00 €
10.000,00 €
350.000,00

136.000,00

450.000,00 1.373.152,64 €

260.000,00
5.000,00
60.000,00
770.000,00

85.000,00 €
0,00 €
355.000,00 €
25.000,00 €
0,00 €
70.000,00 €
7.200,00 €
1.000.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
310.000,00 €
25.000,00 €
110.000,00 €

15.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €
2.000,00 €
9.000,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
350.000,00 €
15.000,00 €
80.000,00 €
4.316.430,80

6.- Vist que el Ple Municipal, en la seva sessió de data 1 de juliol de 2020,
aprovà provisionalment la modificació del quadre d’inversions del pressupost de
l’exercici 2020 amb el detall que s’especifica a continuació:
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econ.
60000
60900
60900
60900
60900
60900
60900
60900
60900

Prog. Sub-proj. Descripció
15310
01 Compra terrenys
15100
01 Planejament i projectes
15311
01 Espai lliure Mobles Delta
15320
01 Riumar III Fase plurianual 2017-2019
15321
01 Mobilitat urbana i imatge de poble
15322
01 Soterrament préstamo
16100
01 Serveis bàsics i subministres
16400
01 Ampliació cementiri
16500
01 Enllumenat Enfocament turístic

60900

17100

01 Parc Fluvial

60900
60900
60900
60900
60900
61900

17101
33300
41900
43200
43201
15320

01 Entorn Centre J.M.
01 Sala exposicions
01 Embarcador fluvial
01 Equipaments d’enfocament turístic
01 Centre social Riumar
01 Arranjament carrers

61900
61900
61900
61900
61900

15321
16503
23100
32100
45400

01 Arranjament Aiguats
01 Enllumenat públic
01 Centre Social Barracot
01 Millora edificis ensenyament
01 Arranjament camins rurals

62300
62300
62400
62500
62501
62600
62900
62900
63200
63200
63200
63200

92000
92001
15300
92000
13200
92000
13200
92000
23100
34200
43120
92000

01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
01 Logística, teixit associatiu
01 Adquisició vehicles
01 Mobiliari
01 Mobiliari i altres policia local
01 Equips processos d’informació
01 Adquisició armes policia local
01 Equipaments edificis municipals
01 Adequació edificis socials
01 Adequació Centre Esportiu
01 Adequació mercats municipals
01 Adequació edificis municipals

Subvenció

AEP/CANON

50.000,00
21.819,00

72001
72000

391.530,40

75081

119.286,00

76100 PAM 2019

65.622,15
40.000,00
1.499,76

75086
75085
75082

200.000,00
100.000,00
143.143,00

75082 PUOSC
72001
76101 PAM 2020

20.000,00
30.000,00
50.000,00

76500
75084
72001

350.000,00

ALTRES
106.000,00

60900

30.000,00

32906

55000

Préstec a
Préstec incial Préstec final
concertar
AM
TOTAL
64.000,00 €
64.000,00 €
30.000,00
200.000,00 €
40.000,00 €
40.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00
80.000,00 €
0,00 €
0,00 €
60.000,00 €
126.700,00 € 126.700,00 €
90.000,00
266.700,00 €
9.351,00 €
9.351,00 €
31.170,00 €
0,00 €
0,00 €
30.000,00
60.000,00 €
391.530,40 €
239.830,40 €
631.360,80 €

CE

235.714,00 €

235.714,00 €

5.700,24 €

5.700,24 €

100.000,00 €
86.857,00 €
310.000,00 €
10.000,00 €

100.000,00 €
86.857,00 €
310.000,00 €
10.000,00 €
85.000,00 €

68.602,10

68.602,10 €

0,00
25.000,00
16.405,44
30.000,00

0,00 €
355.000,00 €
25.000,00 €
82.027,59 €
70.000,00 €
7.200,00 €

450.000,00
21.000,00 €

20.000,00

85.000,00 €

15.000,00
10.000,00

1.000.000,00 €
200.000,00 €
250.000,00 €
310.000,00 €
25.000,00 €
195.000,00 €

15.000,00
15.000,00
10.000,00 €

35.000,00 €

260.000,00
5.000,00
60.000,00

15.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
7.000,00 €
2.000,00 €
8.992,46 €
2.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
350.000,00 €
15.000,00 €
80.000,00 €

1.373.152,64 € 274.700,00 €

770.000,00

4.382.052,95

10.000,00 €
7.000,00
2.000,00
8.992,46
2.000,00
20.000,00

50.000,00

75080

20.000,00

76109

1.302.900,31

40.000,00 €
10.000,00 €

350.000,00

136.000,00

450.000,00 1.373.152,64 €

40.000,00 €
10.000,00 €

7.- Vist que part del finançament d’una sèrie d’inversions previstes amb
aportació municipal no es portaran a terme i atès el canvi de finançament
previst, sempre donant compliment als paràmetres previstos al pressupost
2020 d’inexecució per compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
regla de la despesa, es vol proposar els següents canvis:

econ. Prog. Sub-proj.
Descripció
60000 15310
01 Compra terrenys
60900 15321
01 Mobilitat urbana i imatge de poble
60900 16400
01 Cementiri
61900 15321
01 Arranjament aiguats
61900 16503
01 Enllumenat públic
62400 15300
01 Adquisició vehicles
62501 13200
01 Mobiliari i altres policia local

AM Inicial
30.000,00 €
90.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
0,00 €
2.000,00 €

AM Final
25.561,54 €
102.300,00 €
0,00 €
77.470,37 €
51.887,25 €
13.000,00 €
430,20 €

Diferència
-4.438,46 €
12.300,00 €
-30.000,00 €
77.470,37 €
31.887,25 €
13.000,00 €
-1.569,80 €

172.000,00 €

270.649,36 € 98.649,36 €

8.- Vist que les aplicacions pressupostàries afectades per la transferència de
crèdit no afecten els crèdits ampliables ni extraordinaris concedits durant
l’exercici.
9.- Vist que en les aplicacions pressupostàries afectades per la transferència de
crèdit no es minoren els crèdits que s’han incrementat amb suplements o
transferències.
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10.- Vist que les aplicacions pressupostàries afectades per la transferència de
crèdit no incrementen crèdits que han estat objecte de minoració a
conseqüència d’altres transferències.
11.- Atès que respecte al crèdit extraordinari, es pretén finançar despeses
produïdes per la situació extraordinària a causa de la Covid-19, concretament
proveir a diversos col·lectius del material de protecció necessari, fent
imprescindible que aquesta es dugui a terme dins de l’exercici per tal de frenar
la propagació del virus.
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 179 i 180 del RDL
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- Que s’aprovin els expedients de modificació de crèdits números 8/2020 i
9/2020 que s’adjunten amb el següent desglossament:

Transferències de crèdits exp. 8/2020
Crèdits extraordinaris exp. 9/2020

204.772,05.-€
60.000,00.-€

Finançament
Transferències de crèdit a la baixa exp. 8/2020
Transferències de crèdit a la baixa exp. 9/2020

204.772,05.-€
60.000,00.-€

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 8/2020
“Traspàs entre partides sense vinculació jurídica”
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20400.13200 Seguretat i ordre públic
1.569,98 €
21200.16500 Manteniment Enllumenat Públic
7.000,00 €
21400.13200 Reparació i conservació de vehicles i altres policia local
2.000,00 €
21400.15320 Reparació i conservació vehicles vies públiques
5.900,00 €
21600.92000 Manteniment equips informàtics
2.000,00 €
22100.16500 Subministraments bombaments i enllumenat públic
8.000,00 €
22100.92000 Subministraments edificis municipals
8.000,00 €
22603.92000 Publicació diaris oficials
6.000,00 €
22604.92000 Despesa Defensa Juridica
25.400,00 €
46600.23100 Atenció persones-aportació atenció primària
3.901,62 €
46601.23100 Atenció persones-aportació ajuts a domicili
6.908,67 €
46603.23100 Atenció Persones-Banc d'ajudes Tècniques
14,14 €
60900.15321 Mobilitat urbana i imatge de poble
12.300,00 €
61900.15321 Arranjament aiguats
77.470,37 €
61900.16503 Enllumenat Públic
31.877,25 €
62400.15300 Adquisició vehicles
13.000,00 €
21001.45400 Imatge de poble-camins rurals
22100.34201 Subministraments, manteniment i altres complex esportiu
22601.91200 Òrgans de govern - protocol
22601.91201 Òrgans de govern - despeses representació
22699.33802 Altres Festes
22699.43202 Festes de l'arròs
22799.16100 Infraestructura i serveis - aigua i consorci d'aigües
22799.41900 Defensa territori
31000.01101 Interessos operacions de tresoreria
31000.93400 Despeses de formalització, modificació i cancel·lació
48000.33403 Conveni delta teatre
48000.33403 Conveni Cultura Tradicional (Sardana I Jota)
48000.33404 Conveni urv aules universitaries
48000.33406 Convei rondalla tres cantadors
48000.33800 Conveni Festes La Cava
48000.33801 Conveni xarangues
48000.33802 Conveni triatló
48000.33803 Conveni societats de caçadors
48000.92001 Teixit associatiu
60000.15310 Compra terrenys
60900.16400 Cementiri
62501.13200 Mobiliari i altres policia local
Total Altes
209.772,05 €
Total Baixes

14.452,04 €
16.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
6.278,31 €
31.380,00 €
10.000,00 €
2.500,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
39.000,00 €
4.000,00 €
13.000,00 €
2.000,00 €
3.653,26 €
4.438,46 €
30.000,00 €
1.569,98 €
209.772,05 €
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EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 9/2020
“Crèdits extraordinaris mitjançant baixes de crèdits”

Expedient Modificació de Crèdits Crèdits Extraordinaris amb baixes
A. pressupostària Concepte

ALTA

22700.31100 Acció pública, social, educativa, COVID
48000.31100 Acció educativa COVID

BAIXA

Observacions

40.000,00 €
20.000,00 €

21200.32300 Conservació edificis ensenyament
22699.17201 Polítiques ambientals
22699.33800 Festes majors

atorgat 25.689,10

5.000,00 €
3.000,00 €
52.000,00 €

Total Altes
Total Baixes

60.000,00 €
60.000,00 €

2n.- Que es procedeixi a modificar el quadre d’inversions aprovat amb el
pressupost 2020 i modificat posteriorment, quedant de la següent manera:
econ.
60000
60900
60900
60900
60900
60900
60900
60900
60900

Prog. Sub-proj. Descripció
15310
01 Compra terrenys
15100
01 Planejament i projectes
15311
01 Espai lliure Mobles Delta
15320
01 Riumar III Fase plurianual 2017-2019
15321
01 Mobilitat urbana i imatge de poble
15322
01 Soterrament préstamo
16100
01 Serveis bàsics i subministres
16400
01 Ampliació cementiri
16500
01 Enllumenat Enfocament turístic

60900

17100

01 Parc Fluvial

60900
60900
60900
60900
60900
61900

17101
33300
41900
43200
43201
15320

01 Entorn Centre J.M.
01 Sala exposicions
01 Embarcador fluvial
01 Equipaments d’enfocament turístic
01 Centre social Riumar
01 Arranjament carrers

61900
61900
61900
61900
61900

15321
16503
23100
32100
45400

01 Arranjament Aiguats
01 Enllumenat públic
01 Centre Social Barracot
01 Millora edificis ensenyament
01 Arranjament camins rurals

62300
62300
62400
62500
62501
62600
62900
62900
63200
63200
63200
63200

92000
92001
15300
92000
13200
92000
13200
92000
23100
34200
43120
92000

01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
01 Logística, teixit associatiu
01 Adquisició vehicles
01 Mobiliari
01 Mobiliari i altres policia local
01 Equips processos d’informació
01 Adquisició armes policia local
01 Equipaments edificis municipals
01 Adequació edificis socials
01 Adequació Centre Esportiu
01 Adequació mercats municipals
01 Adequació edificis municipals

Subvenció

AEP/CANON

50.000,00
21.819,00

72001
72000

391.530,40

75081

119.286,00

76100 PAM 2019

65.622,15
40.000,00
1.499,76

75086
75085
75082

200.000,00
100.000,00
143.143,00

75082 PUOSC
72001
76101 PAM 2020

20.000,00
30.000,00
50.000,00

76500
75084
72001

50.000,00

75080

20.000,00

76109

1.302.900,31

350.000,00

350.000,00

ALTRES
106.000,00

60900

30.000,00

32906

55000

Préstec a
Préstec incial Préstec final
concertar
AM
TOTAL
64.000,00 €
64.000,00 €
25.561,54
195.561,54 €
40.000,00 €
40.000,00 €
7.000,00 €
40.000,00
80.000,00 €
0,00 €
0,00 €
60.000,00 €
126.700,00 € 126.700,00 €
102.300,00
279.000,00 €
9.351,00 €
9.351,00 €
31.170,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
30.000,00 €
391.530,40 €
239.830,40 €
631.360,80 €

CE

235.714,00 €

235.714,00 €

5.700,24 €

5.700,24 €

100.000,00 €
86.857,00 €
310.000,00 €
10.000,00 €

100.000,00 €
86.857,00 €
310.000,00 €
10.000,00 €
85.000,00 €

73.887,80

73.887,80 €

0,00
25.000,00
11.112,20
30.000,00

0,00 €
355.000,00 €
25.000,00 €
76.734,35 €
70.000,00 €
7.200,00 €

450.000,00

136.000,00

77.470,37
51.887,25

85.000,00 €

15.000,00
10.000,00

1.000.000,00 €
277.470,37 €
281.887,25 €
310.000,00 €
25.000,00 €
195.000,00 €

35.000,00 €

260.000,00
5.000,00
60.000,00

15.000,00 €
15.000,00 €
23.000,00 €
7.000,00 €
430,02 €
9.000,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
0,00 €
350.000,00 €
15.000,00 €
80.000,00 €

1.373.152,64 € 274.700,00 €

868.649,18

4.480.702,13

10.000,00 €

10.000,00 €

40.000,00 €
10.000,00 €

40.000,00 €
10.000,00 €

450.000,00 1.373.152,64 €

21.000,00 €

15.000,00
15.000,00
13.000,00
7.000,00
430,02
9.000,00
2.000,00
20.000,00
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3r.- Que l’expedient de modificació de canvi de finançament d’inversions,
aportació municipal amb l’expedient de modificacions de crèdits 8 i 9 segueixi
els tràmits de publicació d’acord amb allò que disposa l’article 169 del RDL
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
4t.- Exposar al públic la modificació de canvi de finançament d’inversions
aportació municipal i els expedients de modificació de crèdits núm. 8/2020 i
núm. 9/2020, durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, a partir del dia
següent de la publicació en el B.O.P., durant els quals els interessats podran
examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Els tres expedients
s’entendran definitivament aprovats si no es presenten reclamacions, en cas
contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. Els expedients
romandran, a disposició dels interessats, a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda.
5è.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 8 d’octubre de 2020. Sgt.: M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
sis abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
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Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP), per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA
PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI PER
AL SERVEI D’INFORMACIÓ PÚBLICA LOCAL D’INTERÈS I PER
DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL AMB PANTALLES LED
COMPACTES
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 14 d’octubre de 2020, la Sra Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“La que subscriu M Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Vist que l’Ajuntament de Deltebre vol crear una ordenança fiscal que té com a
objecte regular la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari per al
servei d’informació pública local d’interès i per dinamització econòmica i social
per tal de fomentar el Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre amb la
finalitat d’impulsar l’economia al municipi, així com també per estar al costat de
les persones més vulnerables.
Vist que una de les accions del Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre
es centra en la instal·lació de cartelleres electròniques per tal de fer difusió de
la pròpia activitat institucional de l’Ajuntament de Deltebre i també els
comerços, empreses i autònoms de manera que disposin d’una eina més al seu
abast per a fer promoció dels seus productes i/o serveis
Vist lo document de l’ordenança que s’adjunta com a annex a aquesta proposta
Vist informe jurídic que consta a l’expedient en relació a la tramitació de
l’expedient.
Vist l’informe de l’estudi econòmic que consta a l’expedient
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
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Aprovar inicialment la ordenança de prestació patrimonial de caràcter públic no
tributari per al servei d’informació pública local d’interès i per dinamització
econòmica i social amb pantalles LED compactes, d’acord amb el document
annex que s’acompanya a aquesta 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 i/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), 8 d’octubre de 2020.Sgt. M Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor 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.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde proposa un canvi de l’ordre
del dia i que el punt 5è es passi a debat i posterior votació amb el punt 8è, per
quant l’objecte de les dues propostes tenen el mateix contingut i per tant es
continuarà amb el punt 6è de l’ordre del dia, aprovant-se per unanimitat.
6È.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1673/2020
D'APROVACIÓ LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2021.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del decret d’alcaldia número
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1673/2020 referent a les línies fonamentals del pressupost 2021, restant el Ple
assabentat.
GESTIÓ INTERNA
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ I INCOACIÓ DE
L’EXPEDIENT
DE
CONTRACTE
ADMINISTRATIU
MIXT
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER CONNEXIÓ
DE XARXA EN MODE AUTOCONSUM A DIVERSOS EDIFICIS PER A
L’AJUNTAMENT
i
D’APROVACIÓ
DE
LA
PLURIANUALITAT
CORRESPONENT.
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 14 d’octubre de 2020, la Sra Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“La qui subscriu, com a Tinenta d’alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient de
l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Exp. d’Àrea:
Exp. General:
Assumpte:

Genèric Gestió Interna 2020/554
2020/2677
Aprovació de l’expedient de contractació per a la seva
licitació

1.- Per part de la unitat gestora/promotora, s'ha posat de manifest la necessitat
d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la celebració del contracte de
referència per al subministrament i instal·lació fotovoltaica per connexió
de xarxa en mode autoconsum als edificis municipals:
 Lot 1: Centre Esportiu del Delta
 Lot 2: Ajuntament de Deltebre – Edifici de serveis “Espai Puntual” –
Biblioteca Municipal
 Lot 3: CEIP Sant Miquel
 Lot 4: CEIP Assumpció
 Lot 5: CEIP Riumar
2.- S’han justificat les necessitats que es pretenen cobrir per mig de la
celebració del contracte i s'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques amb els quals ha
de regir-se la present contractació.
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3.- Informe de fiscalització de la Intervenció ha estat favorable. Així mateix la
intervenció acctal. ha informat sobre la pluanualitat pressupostària posant de
manifest el següent:
(...) Es fiscalitza de conformitat l’expedient de referència en aquesta fase
del procediment en els termes i les condicions descrits anteriorment.
D’acord amb el punt 1) d’aquest informe l’eficàcia dels actes per a les
properes anualitats queda condicionada a l’aprovació del crèdit per a
cadascun dels pressupostos dels respectius exercicis.
Igualment, d’acord amb la facultat que confereix a aquesta intervenció la
normativa indicada, es formulen les observacions següents, sense que
tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació de l’expedient:
S’inclou millora susceptible d’endarrerir pagaments, en establir anualitats
a cost 0.(...)
4.- Per part de Secretària i Contractació s'ha informat favorablement l'aprovació
de l'expedient indicant el procediment a seguir per a la tramitació de
l’expedient.
5.- Es tracta d’un contracte administratiu mixt de subministraments i de serveis,
en el qual la prestació principal és la de subministrament, en conseqüència i
d’acord amb l’art. 18 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (LCSP) per a la determinació de les normes que regiran
l'adjudicació dels contractes mixtes l'objecte contingui prestacions de diversos
contractes s'atendrà a el caràcter de la prestació principal, és a dir la de
subministrament en el cas que ens ocupa.
6.- El contracte definit està subjecte a regulació harmonitzada perquè el seu
valor estimat (357.367,35.-€), és igual o superior al llindar establert en l’art.
22.1.b) de la LCSP.
7.- Ens trobem davant una contractació anticipada atès que D’acord amb la
Disp. Addicional 3a.2. LCSP En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici
pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució, caldrà especificar que
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en
l’exercici pressupostari corresponent. Es fa constar aquests extrems atès que
es tracta d’una contractació anticipada.
8.- Respecte la durada dels contractes, l’art. 29 de la LCSP preveu que la
durada dels contractes de sector públic s'ha d'establir tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la realització de les
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mateixes, sense perjudici de les normes especials aplicables a determinats
contractes.
Així mateix es preveu que els contractes de subministraments i de serveis de
prestació successiva tindran un termini màxim de durada de cinc anys, incloent
les possibles pròrrogues, tot i això es preveu que excepcionalment, en els
contractes de subministraments i de serveis es podrà establir un termini de
durada superior, quan ho exigeixi el període de recuperació de les inversions
directament relacionades amb el contracte i aquestes no siguin susceptibles
d'utilitzar-se en la resta de l'activitat productiva del contractista o la seva
utilització fos antieconòmica, sempre que l'amortització d'aquestes inversions
sigui un cost rellevant en la prestació del subministrament o servei,
circumstàncies que hauran de ser justificades en l'expedient de contractació
amb indicació de les inversions a què es refereixi i del seu període de
recuperació (tot plegat consta en el PCTP).
El termini de durada del contracte és de DOTZE ANYS. El termini total i els
terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball que s’aprovi.
Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el
contracte. La durada del contracte serà la mateixa per a tots els lots. No es
preveuen pròrrogues.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques (PCAP i PPT).
b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la
que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP)
c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic (en endavant RD 817/2009).
d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti
incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).
e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
f. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes
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dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general
de protecció de dades)
g. Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la
protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions
electròniques
h. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals
i. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 174 en especial el
seu punt 3r.
Per tot això, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar l’expedient de contractació mixt de subministrament i
instal·lació fotovoltaica per connexió de xarxa en mode autoconsum als
edificis municipals:
 Lot 1: Centre Esportiu del Delta
 Lot 2: Ajuntament de Deltebre – Edifici de serveis “Espai Puntual” –
Biblioteca Municipal
 Lot 3: CEIP Sant Miquel
 Lot 4: CEIP Assumpció
 Lot 5: CEIP Riumar
Essent el procediment obert, de tramitació ordinària i subjecte a regulació
harmonitzada el qual té amb les següents dades econòmiques:
Lot 1: Centre Esportiu del Delta
El pressupost base de licitació de la contractació és el que es desglossa a
continuació:
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DESCRIPCIÓ
Subministrament i instal·lació de panell JM-330 W
Subministrament i instal·lació d'inversor GT-50000GW MAX
Estructura plana paralel·la a la coberta existent
Tornilleria, cargols, ferratges i petit material
Quadre de proteccions i inversors
Cables per a panells i conexions elèctriques. Inclou el
cablejat de C.C, C.A., Terminals i conduccions
necessàries
Mà d'obra d'instal·lació i posada en marxa del sistema
fotovoltaic, inclou maquinària necessària
Redacció del projecte elèctric de baixa tensió de fins a
500 kW, s'inclou direcció d'obra, certificat final d'obra i
coordinació de seguretat i salut
Legalització de la instal·lació elèctrica. Tramitació
davant una EIC, solicitud autorització administrativa
prèvia, tramitació del punt de connexió a la xarxa de
distribució.
Compliment de condicions de protecció medi ambient
i urbanístics segons D147/2009,
Solicitud explotació definitiva, tramitació punt de
connexió a empresa distribuidora.
Certificat instal·lació elèctrica BT
Compliment dels punts de mesura Tramitació informe
gestor de xarxa .
Incripció al RITSIC, RAIPRE

UNITATS
PREU
IMPORT
672,00
130,00
87.360,00
4,00
1.613,00

4.162,00
8,59

16.648,00
13.855,67

672,00
1,00

3,19
2.994,00

2.143,68
2.994,00

1,00

4.769,00

4.769,00

600,00

33,00

19.800,00

1,00

5.180,00

5.180,00

1,00

6.825,00

6.825,00

SUMA

159.575,35

BI + DG (19%)

30.319,32

BASE

189.894,67

IVA (21%)

39.877,88

TOTAL

229.772,55

Lot 2: Ajuntament de Deltebre – Edifici de serveis “Espai Puntual” – Biblioteca
Municipal
El pressupost base de licitació de la contractació és el que es desglossa a
continuació:
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DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
IMPORT
Subministrament i instal·lació de panell JM-330 W
198,00
130,00
25.740,00
Subministrament i instal·lació d'inversor FP-50000GW MAX
1,00
4.162,00
4.162,00
Estructura inclinada 20º per a superficie plana
238,00
31,00
7.378,00
Tornilleria, cargols, ferratges i petit material
238,00
3,15
749,70
Quadre de proteccions i inversors
1,00
1.035,00
1.035,00
Cables per a panells i conexions elèctriques. Inclou el
cablejat de C.C, C.A., Terminals i conduccions
necessàries
1,00
910,00
910,00
Mà d'obra d'instal·lació i posada en marxa del sistema
fotovoltaic, inclou maquinària necessària
345,00
33,00
11.385,00
Redacció del projecte elèctric de baixa tensió de fins a
500 kW, s'inclou direcció d'obra, certificat final d'obra i
coordinació de seguretat i salut
1,00
2.070,00
2.070,00
Legalització de la instal·lació elèctrica. Tramitació
davant una EIC, solicitud autorització administrativa
prèvia, tramitació del punt de connexió a la xarxa de
distribució.
Compliment de condicions de protecció medi ambient
i urbanístics segons D147/2009,
1,00
2.135,00
2.135,00
Solicitud explotació definitiva, tramitació punt de
connexió a empresa distribuidora.
Certificat instal·lació elèctrica BT
Compliment dels punts de mesura Tramitació informe
gestor de xarxa .
Incripció al RITSIC, RAIPRE
SUMA

55.564,70

BI + DG (19%)

10.557,29

BASE

66.121,99

IVA (21%)

13.885,62

TOTAL

80.007,61

Lot 3: CEIP Sant Miquel
El pressupost base de licitació de la contractació és el que es desglossa a
continuació:
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DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
IMPORT
Subministrament i instal·lació de panell JM-330 W
102,00
130,00
13.260,00
Subministrament i instal·lació d'inversor FP-30000GW MAX
1,00
3.707,00
3.707,00
Estructura inclinada 20º per a superficie plana
123,00
31,00
3.813,00
Tornilleria, cargols, ferratges i petit material
123,00
3,15
387,45
Quadre de proteccions i inversors
1,00
900,00
900,00
Cables per a panells i conexions elèctriques. Inclou el
cablejat de C.C, C.A., Terminals i conduccions
necessàries
1,00
470,00
470,00
Mà d'obra d'instal·lació i posada en marxa del sistema
fotovoltaic, inclou maquinària necessària
190,00
33,00
6.270,00
Redacció del projecte elèctric de baixa tensió de fins a
500 kW, s'inclou direcció d'obra, certificat final d'obra i
coordinació de seguretat i salut
1,00
1.600,00
1.600,00
Legalització de la instal·lació elèctrica. Tramitació
davant una EIC, solicitud autorització administrativa
prèvia, tramitació del punt de connexió a la xarxa de
distribució.
Compliment de condicions de protecció medi ambient
i urbanístics segons D147/2009,
1,00
2.100,00
2.100,00
Solicitud explotació definitiva, tramitació punt de
connexió a empresa distribuidora.
Certificat instal·lació elèctrica BT
Compliment dels punts de mesura Tramitació informe
gestor de xarxa .
Incripció al RITSIC, RAIPRE
SUMA

32.507,45

BI + DG (19%)

6.176,42

BASE

38.683,87

IVA (21%)

8.123,61

TOTAL

46.807,48

Lot 4: CEIP Assumpció
El pressupost base de licitació de la contractació és el que es desglossa a
continuació:

17

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
IMPORT
Subministrament i instal·lació de panell JM-330 W
54,00
130,00
7.020,00
Subministrament i instal·lació d'inversor FP-15000GW MAX
1,00
2.323,00
2.323,00
Estructura inclinada 20º per a superficie plana
65,00
31,00
2.015,00
Tornilleria, cargols, ferratges i petit material
65,00
3,15
204,75
Quadre de proteccions i inversors
1,00
259,00
259,00
Cables per a panells i conexions elèctriques. Inclou el
cablejat de C.C, C.A., Terminals i conduccions
necessàries
1,00
250,00
250,00
Mà d'obra d'instal·lació i posada en marxa del sistema
fotovoltaic, inclou maquinària necessària
120,00
33,00
3.960,00
Redacció del projecte elèctric de baixa tensió de fins a
500 kW, s'inclou direcció d'obra, certificat final d'obra i
coordinació de seguretat i salut
1,00
1.600,00
1.600,00
Legalització de la instal·lació elèctrica. Tramitació
davant una EIC, solicitud autorització administrativa
prèvia, tramitació del punt de connexió a la xarxa de
distribució.
Compliment de condicions de protecció medi ambient
i urbanístics segons D147/2009,
1,00
2.100,00
2.100,00
Solicitud explotació definitiva, tramitació punt de
connexió a empresa distribuidora.
Certificat instal·lació elèctrica BT
Compliment dels punts de mesura Tramitació informe
gestor de xarxa .
Incripció al RITSIC, RAIPRE
SUMA

19.731,75

BI + DG (19%)

3.749,03

BASE

23.480,78

IVA (21%)

4.930,96

TOTAL

28.411,75

Lot 5: CEIP Riumar
El pressupost base de licitació de la contractació és el que es desglossa a
continuació:
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DESCRIPCIÓ
UNITATS
PREU
IMPORT
Subministrament i instal·lació de panell JM-330 W
102,00
130,00
13.260,00
Subministrament i instal·lació d'inversor FP-15000GW MAX
2,00
2.323,00
4.646,00
Estructura inclinada 20º per a superficie plana
123,00
31,00
3.813,00
Tornilleria, cargols, ferratges i petit material
123,00
3,15
387,45
Quadre de proteccions i inversors
1,00
518,00
518,00
Cables per a panells i conexions elèctriques. Inclou el
cablejat de C.C, C.A., Terminals i conduccions
necessàries
1,00
445,00
445,00
Mà d'obra d'instal·lació i posada en marxa del sistema
fotovoltaic, inclou maquinària necessària
170,00
33,00
5.610,00
Redacció del projecte elèctric de baixa tensió de fins a
500 kW, s'inclou direcció d'obra, certificat final d'obra i
coordinació de seguretat i salut
1,00
2.150,00
2.150,00
Legalització de la instal·lació elèctrica. Tramitació
davant una EIC, solicitud autorització administrativa
prèvia, tramitació del punt de connexió a la xarxa de
distribució.
Compliment de condicions de protecció medi ambient
i urbanístics segons D147/2009,
1,00
2.100,00
2.100,00
Solicitud explotació definitiva, tramitació punt de
connexió a empresa distribuidora.
Certificat instal·lació elèctrica BT
Compliment dels punts de mesura Tramitació informe
gestor de xarxa .
Incripció al RITSIC, RAIPRE
SUMA

32.929,45

BI + DG (19%)

6.256,60

BASE

39.186,05

IVA (21%)

8.229,07

TOTAL

47.415,12

Valor estimat del contracte (total IVA exclòs)
El valor estimat del contracte s’estima en 357.367,35.-€.
Durada del Contracte
El termini de durada del contracte és de DOTZE ANYS. La durada del contracte
serà la mateixa per a tots els lots. No es preveuen pròrrogues.
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2n.- En el supòsit que l'execució del contracte requereixi de la cessió de dades
per part de l’ajuntament a l’adjudicatària, l'òrgan de contractació especifica en
aquest acte que la finalitat de el tractament de les dades que hagin de ser
cedides serà única i exclusivament el compliment de les obligacions
contractuals sense que aquestes dades puguin ser cedides a tercers aliens a la
contractació.
3r.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques
particulars que han de regir la contractació així com l’informe de necessitat,
idoneïtat i no fraccionament i resta de documentació de l’expedient.
4t.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació
en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que en el termini de trentacinc dies des de la data d'enviament de l'anunci de licitació a l'Oficina de
Publicacions de la Unió Europea per tal que es presentin les proposicions
que s'estimin pertinents.
5è.- Autoritzar una despesa plurianual, per als exercicis 2.021 a 2.033, per un
import total de 432.414,49.-€ per finançar la contractació de referència, d'acord
amb el següent règim financer periodificat i tenint en compte les apreciacions
de l’informe 347 de la internventora acctal.:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Exercici
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2028
2029
2030
2031
2032
2033
total

Import
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
36.034,54 €
432.414,48 €

Restarà l’adjudicació sotmesa a la condició suspensiva de l'efectiva
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte atès que es tracta
d’una contractació anticipada.
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6è.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
Funció
La
Presidenta
de la Mesa
Vocal

Membre
Tinenta d’Alcaldia Ajuntament de Deltebre, Àrea
#DeltebreEficient
Elisabeth Tomàs
Regidora d’Equipaments i Actes
Carme Franch
Vocal
Secretaria Municipal
David Torres
Vocal
Intervenció Municipal
Lorena Navarro
Vocal
Responsable tècnic de l’Àrea promotora de la
contractació
Joaquim Curto Serrano
Secretari de Funcionari/a de l’Àrea Àrea #DeltebreEficient
la Mesa
Cecília Vidal o Herènia Mauri

Veu
Sí

Vot
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

7è.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de la mesa
de contractació.
8è.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació.
9è.- Contra el present acord, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la publicació al perfil del
contractant. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs
especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia següent
al de la seva publicació.
10è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrees d’hisenda
i de gestió interna i a l’Àrea promotora de la contractació per al seu
coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 9 d’octubre de 2020. Sgt. Elisabeth Tomàs Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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.
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA
PREU PÚBLIC DEL MARKETPLACE DE DELTEBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 14 d’octubre de 2020, la Sra Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’alcaldia, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“La que subscriu M Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Vist que l’Ajuntament de Deltebre vol crear una ordenança fiscal que té com a
objecte regular els preus públics de les persones o entitats que es beneficien
de la plataforma informàtica creada pel Marketplace als efectes de fomentar i
incentivar el comerç local, el qual s’ha vist fortament sacsejat per la crisi
econòmica generada arran de l’estat d’alarma provocar per la pandèmia del
COVID-19, mitjançant la posada en marxa d’un mercat virtual que permetrà als
compradors posar-se en contacte amb els venedors i/o instal·ladors
professionals amb la finalitat d’adquirir i/o procedir a la instal·lació dels
productes i/o serveis que s’ofereixin en el mateix.
Vist el document de l’ordenança que s’adjunta com a annex a aquesta
proposta.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient en relació a la tramitació de
l’expedient.
Vist l’informe de l’estudi econòmic que consta a l’expedient.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
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PRIMER.
Aprovar inicialment la creació de l’ordenança reguladora del Preu Públic del
Marketplace de Deltebre, d’acord amb el document annex que s’acompanya a
aquesta 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 i/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), 8 d’octubre de 2020. Sgt.: M Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor 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.
#DeltebreProjecció
ACCIÓ COMERCIAL
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8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
PER A DETERMINAR LES CONDICIONS GENERALS PER A L’ÚS DEL
MARKETPLACE DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 14 d’octubre de 2020, la Sra Ingrid Santiago
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, Regidora d’Acció Comercial de
l’Àrea #DeltebreProjecció, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Identificació de l’expedient
Exp. Hisenda: Genèric Acció Comercial 2020/14
Exp. General: 2020/4903
Assumpte: Aprovació inicial del Reglament per a determinar les condicions
generals per a l’ús del MarketPlace de l’Ajuntament de Deltebre
1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament de Deltebre vol aprovar un Reglament que té per objecte la
regulació de les condicions generals en les que l’Ajuntament de Deltebre posa
a disposició dels Compradors, dins del servei, les eines tecnològiques
emprades per a oferir la compra i instal·lació dels productes i serveis mitjançant
els Venedors-Instal·ladors, que haurà de ser creat pel Ple de l’Ajuntament de
Deltebre, d’acord amb els articles 48.2.c) i 59 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 en virtut de l’autonomia local que la Constitució i Lleis
reconeixen als ens locals.
L’objectiu de l’aprovació d’aquest Reglament és regular el funcionament i l’ús,
tant per part del venedors com per part dels compradors, del MarketPlace de
l’Ajuntament de Deltebre. En aquest Reglament s'estableixen, pel que fa als
Compradors, les condicions generals que han de complir els usuaris que es
registrin com a tals, l’objecte del Reglament, la descripció del serveis a prestar,
l’accés al servei, la gestió de les reserves, la gestió del preu del servei, les
formes de pagament, la gestió i la confirmació de reserves, la modificació i la
cancel·lació de les mateixes, la limitació de la responsabilitat, la gestió de les
fotografies i de les imatges, la política de privacitat en quant a les dades
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personals, la propietat intel·lectual, la responsabilitat, la retirada i la suspensió
dels serveis, la duració i l’acabament, la jurisdicció i les disposicions generals.
pel que fa als Venedors-Instal·ladors, les condicions generals de venda, la
gestió del preu, les garanties, el dret de desistiment, la duració i l’acabament i
la jurisdicció.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 16 de setembre de 2020 va
acordar publicar anunci informatiu sobre la voluntat d'aquest ajuntament d'aprovar
el reglament per a determinar les condicions generals per a l’ús del MarketPlace
de l’Ajuntament de Deltebre, a la web municipal, així com al portal de
transparència, de conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, per un termini
de 20 dies hàbils per a consulta.
Per mig de la consulta pública es va demanar l’opinió de la ciutadania sobre els
següents aspectes:
1. Creus que és necessària l’aprovació del Reglament per a determinar
les condicions per a l’ús del MarketPlace de l’Ajuntament de Deltebre?
2. Creus que és el moment actual per aprovar el reglament per a
determinar les condicions generals per a l’ús del MarketPlace de
l’Ajuntament de Deltebre?
3. Consideres necessària la intervenció municipal en regular les
condicions generals per a l’ús del MarketPlace de l’Ajuntament de
Deltebre?
Atès que el resultat de l’anunci informatiu ha estat el següent:
TOTAL VOTS
VOTS AFIRMATIUS

% VOTS AFIRMATIUS
VOTS NEGATIUS

% VOTS NEGATIUS

90
1. 87
2. 82
3. 84
94%
1. 3
2. 8
3. 6
6%
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NO SAP/NO CONTESTA

0

Atès que el percentatge de les respostes són majoritàriament favorables a la
necessària aprovació del Reglament, i que es considera adient i oportú l’actual
moment per a fer-lo efectiu, s’estima positiu la seva aprovació
2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels
ajuntaments es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són
normes de naturalesa reglamentària.
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap
cas poden oposar-se a les lleis.
L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
1r.- Amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
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1.
2.
3.
4.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

2n.- Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL.
3r.- Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al BOP,
al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o a les associacions
que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
4t-. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simple dels membres presents. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
5è.- Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOP en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat
s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en
el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor
una vegada transcorreguts 15 dies des d’aquesta comunicació, si les
administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment el reglament per a determinar les condicions generals
per a l’ús del MarketPlace de l’Ajuntament de Deltebre.
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2n.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha
de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, al
DOGC i a un diari, per un període de 30 dies des del següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3r.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació
inicial esdevé definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al
BOP i al butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència
del BOP en què es publica el text íntegre.
4t.- Contra aquest acord, acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix
la interposició de cap tipus de recurs.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’Acció Comercial per al seu
coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 d’octubre de 2020. Sgt. Ingrid Santiago
Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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.
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9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL
REGLAMENT PER A DETERMINAR LES CONDICIONS GENERALS DEL
CENS DE LOCALS BUITS DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 14 d’octubre de 2020, la Sra Ingrid Santiago
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, regidora d’acció Comercial de
l’Àrea #DeltebreProjecció, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent:
ANTECEDENTS
1.- Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar el Reglament que té per
objecte definir les condicions en les que l’Ajuntament de Deltebre crearà un
cens de locals buits, on els propietaris podran registrar el seu local i establir-ne
les condicions d’alquilar, i els emprenedors consultar les condicions de lloguer.
2.- Atès que l’aprovació d’aquest Reglament és per tal de contribuir en la
mesura del possible a regular el funcionament i l’ús del cens municipal de
locals buits, tant per part del propietari del local com per part dels emprenedors
i comerciants interessats el alquilar-lo. En aquest Reglament s'estableixen, pel
que fa als Propietaris, les condicions generals que han de complir els usuaris
que es registrin com a tals, l’objecte del Reglament, la inscripció al cens, la
informació necessària per donar d’alta i baixa un local al cens, l’accés al servei
per part de les persones interessades, la política de privacitat en quant a les
dades personals.
FONAMENTS
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquests potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntament
es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de
naturalesa reglamentària.
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En el mateix sentit, l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les
entitats locals poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar
bans, que en cap cas poden oposar-se a les lleis.
L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
1r. Amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
2n. Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simples dels
membres presents, en els termes del que disposa l’article 47 de la LRBRL.
3r. Informació pública i audiència de les persones interessades del termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la
Corporació, al BOPT, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns,
societats i a les entitats que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
4rt. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simples dels membres presents. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
5è. Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre del
reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, al
BOPT i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOPT en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegre i fefaent del text definitiu aprovat
s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en
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el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor
una vegada transcorregut 15 dies des d’aquesta comunicació, si les
administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Publicar anunci informatiu sobre la voluntat d'aquest ajuntament
d'aprovar EL REGLAMENT PER A DETERMINAR LES CONDICIONS
GENERALS DEL CENS DE LOCALS BUITS DE L’AJUNTAMENT DE
DELTEBRE a la web municipal, així com al portal de transparència, de
conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, per un termini de 20 dies
hàbils.
Per mig de la consulta pública s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
SEGON.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea #DeltebreProjecció subàrea d’Acció Comercial per al seu
coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 d’octubre de 2020. Ingrid Santiago Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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, i per tant resta expedit el tràmit
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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.
MOCIONS
10È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN SKATEPARK A
DELTEBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
portaveu suplent del grup municipal d’ERC-MD, procedeix a la lectura de la
moció següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’skate és un esport que cada dia té un major nombre d’aficionats a la nostra
localitat, especialment entre els joves adolescents, els quals amb absència de
parcs específics per a la seua pràctica, es veuen obligats a traslladar-se a
altres municipis.
Si bé és cert que Deltebre disposa de 2 punts amb rampes per poder realitzar
la pràctica d’aquest esport (un al Parc del Riu i l’altre a la plaça de Coliseum) la
realitat és que cap d’aquests emplaçaments compleix amb les condicions
òptimes de seguretat o utilitat per a la pràctica d’aquest esport.
D’una banda, al Parc del Riu ni la pista ni les rampes es troben en bon estat de
conservació i/o manteniment, i de l’altra banda, la plaça de Coliseum és un lloc
limitat d’espai, per tant dificulta també la seva pràctica.
En ambdós casos les rampes estan molt properes a parcs infantils amb el perill
que suposa per als nens la proximitat d’un lloc on es practica un esport de risc,
i a més cap dels dos llocs, s’adeqüen a la pràctica de l’esport dels usuaris d’un
nivell mitjà alt.
Aquest grup de joves del nostre municipi s’han organitzat per reivindicar la
construcció d’un nou skatepark el qual posaria en valor aquesta pràctica
esportiva. Segons expliquen, formen part d’aquest grup més de 30
usuaris/usuàries, que entre altres accions han fet una enquesta per instagram,
amb la participació de més de 100 persones, sobre la utilitat de construir un
nou skatepark al municipi. Una majoria contundent defensa la seva instal·lació.
Aquests parcs han d’estar equipats degudament amb una sèrie de rampes,
baranes i/o escales construïdes de fusta o formigó, que combinades donen lloc
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a un parc d’esbarjo el que qual es poden realitzar diverses rutes sobre rodes,
amb monopatins, patins o bicicletes, de manera que són útils per als usuaris
avançats com per als participants.
Per part del col·lectiu es proposa, o en cas que urbanísticament sigui possible,
de construir el nou skatepark a la zona del pont, al costat del parc de la zona
del Centre Fluvial, ja que disposava d’una ubicació privilegiada per a la pràctica
de l’esport, atès que reuneix tots els condicionants abans esmentats.
Per tots aquests motius, demanem que es debati i passin a aprovació del Ple
de la Corporació els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Preveure la construcció d’un skatepark al municipi de Deltebre en el
proper any 2021 i que sigui incorporat al pressupost ordinari de l’Ajuntament de
Deltebre de l’any vinent.
SEGON.- Que el col·lectiu juvenil que practica aquest esport pugui formar part
del disseny i ubicació de la instal·lació.
No obstant això, el ple acordarà el que escaigui.
Deltebre, octubre de 2020. 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 en contra de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta, la qual NO s’aprova per majoria absoluta, amb onze vots en contra
de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), i
sis vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-
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MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP).
11È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER IMPULSAR UN PLA MUNICIPAL D'ESTALVI I
REGULACIÓ DE L'ÚS DE L'AIGUA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
portaveu suplent del grup municipal d’ERC-MD, procedeix a la lectura de la
moció següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats
que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aigua és el principal elements per a la vida, cal tenir present que ha estat, des
de sempre, el principal factor del desenvolupament social de la humanitat, sent
l’autèntic motor del progrés i el creixement econòmic de la nostra societat tal
com avui la coneixem.
Per aquest motiu, cap posar en valor els recursos hídric dels quals disposa el
nostre municipi en tots els àmbits, i mostrar el més ampli compromís per
preservar-los i protegir-los des del propi Ajuntament, amb totes les eines que
siguin possibles, per garantir des de l’aigua de reg agrícola fins a la qualitat de
l’aigua de les nostres platges, passant per l’aigua d’ús industrial i, evidentment,
l’aigua de boca.
Tot i que la responsabilitat principal recau sobre la Generalitat de Catalunya,
que gestiona els recursos hídrics del país, a través de l’Agència Catalana de
l’Aigua, i del govern d’Espanya, mitjançant la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, no es pot ignorar la capacitat d’incidir dels ajuntaments en els usos que
se’n fa dels mateixos per part de la població, així com els convenis
supramunicipals, que permeten gestionar de forma més enfocada els recursos
de cada territori.
Per tots aquests motius, demanem que es debati i passi a aprovació del Ple de
la Corporació municipal els següents:
ACORDS
PRIMER.- Impulsar un Pla Municipal d’Aigües, elaborat per experts en
col·laboració amb tècnics municipals, en el que s’estudiï la possibilitat de
desenvolupar, entre d’altres, els següents elements:
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Campanya de conscienciació i estalvi d’aigua potable entre la població
de Deltebre.
Distribució entre la població d’estris que afavoreixin l’estalvi, com per
exemple, reguladors de cabal per a les aixetes.
Segregació i adaptació de la totalitat de la xarxa de reg de parcs i jardins
públics, amb l’objectiu d’utilitzar aigua reciclada en els espais i
equipaments públics, tant els existents com els de nova creació. Pel que
fa al tema del reg seria convenient buscar pous fora d’ús o nivells
freàtics que permetin extraure aigua en continu i desprès d’haver
procedir a la cloració.
Implantació en cada edifici públic, actual o de nova construcció, de
reutilització de l’aigua que compleixin amb els criteris d’eficiència i
respecte ecològic.

SEGON.- Si escau, crear una nova Ordenança Municipal de l’Aigua, on es
recullin tots aquells aspectes i conclusions del Pla Municipal d’Aigües que
necessiten ser regulats per a la seva aplicació amb màximes garanties.
TERCER.- Promoure en totes aquelles entitats, associacions, consorcis i
d’altres, on l’Ajuntament de Deltebre pugui tenir presència, la cultura de l’estalvi
de l’aigua i la reutilització de les aigües reciclades com a opció prioritària.
No obstant això, el ple acordarà el que escaigui.
Deltebre, octubre 2020. 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 en contra de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta, la qual NO s’aprova per majoria absoluta, amb onze vots en contra
de Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), i
sis vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC35
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MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP).
PART DE CONTROL
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1672/2020 A LA NÚM. 1910/2020
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. 1672/2020 a la núm. 1910/2020 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.
13È.- INFORMES D’ALCALDIA.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde explicà que un cop parlat
a nivell de govern municipal, amb els portaveus municipals i amb la Comissió
de Festes de Deltebre, hem comunicat públicament la suspensió del Carnaval
per a l’any 2021, tenint en compte el context sanitari que tenim i per aquest
motiu hem cregut més prudent suspendre’l.
Continua informant de l’obertura de la farmaciola al nucli de Riumar que s’ha
realitzat avui i estarà fins al 31 d’octubre, atès que si no s’obria es perdia la
concessió i a partir del proper any s’obrirà des de Setmana Santa fins al 31
d’octubre.
Continua fent una explicació de la situació actual del mercat dels dijous, amb
les noves mesures promogudes pel PROCICAT. Fins ara només hi havia
alimentació i des de la setmana passada es troba amb plena normalitat, però
amb mesures que a partir d’aquest dijous s’accentuaran més, atès que es
preveu que hi hagin 74 parades que abans de la crisi sanitària ocupaven 338
ml i ara ocuparan 633 ml, per tant s’ha ampliat l’extensió.
Un altre punt a informar és que el proper dissabte es farà “spinning” a la
terrassa del Centre Esportiu Delta, atès que s’han instal·lat 470 m2 de gespa
artificial en un àmbit d’actuació total de 1053 m2. Era un espai infrautilitzat i ara
es permetrà fer més activitats a l’aire lliure, la qual cosa ens dona més
garanties a l’hora d’evitar aquestes cadenes de transmissió de contagi.
Al mateix temps, vull aprofitar per donar-li les gràcies al qui ha sigut director del
CED Marc Bertomeu, que durant aquests mesos d’incertesa ha fet molt bona
feina al capdavant de la planificació del centre, però per temes personals va
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deixar el càrrec, encara que continuarà col·laborant en l’àmbit de la promoció
esportiva i en l’àmbit del sector primari tal i com venia fent fins ara.
Com estem en aquests moments d’incertesa, enlloc de cobrir novament la
plaça de responsable del CED, de manera transitòria desenvoluparà el càrrec
la regidora de personal i acció comercial de forma coordinada amb la regidoria
d’esport i benestar.
També voldria fer menció a la situació dels nostres bars i restaurants que degut
a les últimes mesures dictades pel PROCICAT, han tingut de tancar 80 bars i
restaurants, 7 “panaderies” l’activitat de cafeteria, 13 centres d’estètica i centres
de massatge i per tant vull donar-los la nostra màxima expressió i suport de
l’ajuntament de Deltebre. També vull informar a tots aquests comerços que han
hagut de tancar durant aquests 15 dies, que des de l’ajuntament tirarem
endavant una nova línia d’ajuts a part dels de la Generalitat de Catalunya.
Continua el Sr. alcalde informant de la situació actual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, per quant des de la Generalitat de Catalunya es va
convocar Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre el dia 5 d’octubre i un
dels punts era aprovar difinitivament el POUM. La sorpresa va ser que el
mateix dia 5, va haver una entrada de l’informe de Costes de l’Estat amb
caràcter desfavorable, on posava de manifest una sèrie de consideracions
fàcilment subsanables però es va haver de quedar el punt pendent sobre la
taula, amb tot el greuge que això significa per a la ciutadania del municipi. El
dia 6 d’octubre ens vam posar en contacte amb Costes de l’Estat per diversos
aclariments al respecte i avui hem rebut resposta. Actualment els serveis
d’urbanisme de la Generalitat estan treballant i perfilant aquestes petites coses
que Costes de l’Estat ens reclama i enviar-ho novament per que emetin informe
favorable i procedir a l’aprovació definitiva.
Un cop finalitzades les intervencions, el Sr. alcalde li passa la paraula al Tinent
d’Alcaldia de #DeltebreTerritori Sr. Castro, per contestar una pregunta de
l’anterior ple al regidor i portaveu del grup municipal socialista, Sr. Aleix Ferré,
pel que fa a les substitucions de senyals al municipi donat que n’hi havia de
deteriorades i amb mal estat. Li diu que s’ha fet una substitució de 52 senyals,
sense comptar els miralls que també s’han substituït per deteriori de desgast i
per què es trenquen i suposadament fins final d’any se’n canviaran més.
14È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
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Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. alcalde dóna la paraula al Sr.
Aleix Ferré, portaveu municipal del grup socialista i aquest pregunta si sap
quan de temps es tardarà a tenir l’informe favorable del POUM, i també voldria
saber que passarà amb les llicències demanades ja que en teoria el termini ja
ha passat.
Contesta el Sr. alcalde dient que respecte a la previsió d’aprovació, tal i com he
dit avui hem rebut resposta dels aclariments que vam enviar i des de els SSTT
d’Urbanisme m’han confirmat que es posaven a treballar en la adaptació
d’aquestes qüestions, que moltes són les establertes per la Llei de Costes i per
tant ja no caldria que fossin de forma expressa al POUM. Penso que des
d’Urbanisme de la Generalitat poden tenir aquest document amb les esmenes
amb una setmana i enviar-se a Costes de l’Estat i a veure si aquests contesten
prompte o fan ús dels tres mesos que li permet la Llei en tornar a informar.
L’altra pregunta que fa referència a les llicències, s’hauran de mirar cadascuna,
atès que hi haurà llicències que s’hauran de donar per no para l’activitat
econòmica, però les que són en contra de la normativa que tenen en el moment
actual, s’hauran de convocar als propietaris i explicar-los la situació actual com
està, i hauran d’esperar l’aprovació definitiva del POUM.
El Sr. Aleix Ferré pren la paraula de nou per agrair la resposta que s’ha fet a les
preguntes i suggeriments fets el plenari passat ja que he vist el radar pedagògic
al carrer Estació i les jardineres del carrer Major, per tant gràcies per escoltar i
fer un poble millor.
El Sr. alcalde li dona la paraula al Sr. Castro, qui diu al Sr. Ferré que les
aportacions que va fer son totes lògiques per millorar el poble i intentem
aprendre dels ciutadans i donar resposta a les queixes, suggeriments o
propostes dels regidors.
El Sr. alcalde li dona la paraula al Sr. Alginet, portaveu del grup ERC-MD que
vol aprofitar per felicitar a la nova companya Nicoleta, atès que és una dona
amb molt de coratge i molta força, amb un esperit de supervivència i de lluita
constant, que va arribar a Deltebre i que uns anys després ha arribat a se la
primera regidora no nascuda a Catalunya i d’origen Romanès, per tant
benvinguda i molta sort.
En segon lloc també ens sumem donant suport als bars, restaurants i centres
d’estètica del nostre poble que han tingut de tancar. Entenem la seva
preocupació i que han d’anar de la mà d’ajudes directes ambicioses i reals.
Aquestes activitats són imprescindibles al nostre poble, per tant hem de fer
l’acompanyament i la promoció que toqui.
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En tercer lloc volem fer una cria a la responsabilitat, atès que tots estem als cas
de les dades i dels positius i que criden a la preocupació i que crec que amb el
“foro” adequat que és el ple de l’ajuntament hem de ser capaços un cop més de
cridar a la responsabilitat de la ciutadania. Hem de ser conscients del moment
complicat i que segurament es complicarà més i que s’han pres decisions
difícils, i quan més aviat es reverteixi a la normalitat millor.
Continua el Sr. Alginet, dient que passant a la qüestió de la feina, que alguns
veïns ens han fet arribar que el Passeig de Chapero, des de el Pas de Baló fins
als Bascos, les moreres que hi ha a la part esquerra són molt grans i ocupen
part del pàrquing i de la zona de pas, per tant s’haurien de podar el més aviat
possible.
Un altre aspecte, es que la Junta de Govern Local de data 3 de setembre es va
requerir a l’empresa de les obres de la fase 3ª de Riumar una sèrie de
desperfectes al c/ Bernat i c/ Gavina. No sabem si s’ha reparat però el carrer
Bernat continua estant malament i la zona ajardinada del carrer Gavina hi ha
pedres i poca terra, i encara que no estem en la època òptima per a la gespa,
aquesta tampoc pot anar bé per aquest motiu. I al carrer Corb Marí prop de la
Plaça Europa hi ha un “parxe” que s’hauria de reparar.
Continua el Sr. Alginet, dient que hem vist que s’està intentant donar una
resposta a la problemàtica de les inundacions del nucli Riumar. El nostre grup
hem sigut molt crítics amb aquest tema, per tant estirem atents a l’evolució
d’aquesta obra.
Segueix i diu que pel que fa al POUM agraïm a l’alcalde que hagi fet una
explicació i comprenem la seva exposició, però creiem que és una mala noticia
i esperem que es resolgui com abans millor. El nostre grup, a l’aprovació
provisional ens vam abstindre per les raons expressades en el seu moment,
però estem plenament compromesos a que el nostre poble tingui un
planejament urbanístic i quan abans millor. Però sí he de dir-li que el nostre
grup del que no n’està d’acord és que des del dia 5 d’octubre que va entrar
aquest informe desfavorable de Costes de l’Estat que no n’hem tingut
coneixement. Ho dic per què és una qüestió important, entre altres coses per
què el dia 3 d’octubre es va aixecar la suspensió de llicències, per tant no
hauria estat de més convocar una Junta de Portaveus o fer una trucada i
explicar-nos que havien rebut aquest informe i que s’està treballant al respecte.
Ja he comentat que en el seu dia no li vam donar suport a la proposta per les
raons que es van exposar al ple i que ja es coneixen, però no ens alegrem
d’aquest informe desfavorable per què creiem que el POUM és necessari i
imprescindible i quan abans el tinguem millor, per tant acceptin aquest prec.
Contesta el Sr. alcalde envers al prec del POUM, repetint que el dia 5 d’octubre
la Comissió d’Urbanisme va deixar damunt la taula l’aprovació del POUM i no
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es pot imaginar les gestions que es van arribar a fer per què ens contestessin
els motius que nosaltres no enteníem d’aquest informe. Possiblement les
formes no han sigut les més correctes però com estàvem tots els dies pendents
de saber alguna cosa, amb això se’ns va escapar donar el tracte que tocava a
l’oposició, per tant les màximes excuses per no haver-los-ho comunicat.
El Sr. alcalde li passar la paraula al regidor Sr. Joan Lucas, i aquest diu que
envers a la menció de les moreres del Passeig Paco el Chapero, és veritat que
s’han de podar i per això vàrem treure una licitació per fer els treballs de poda
del poble, i ara estem pendents de les ofertes i de la posterior adjudicació.
Continua amb la pregunta de les obres de Riumar del requeriment que es va fer
a l’empresa adjudicatària pel que fa a la reposició de l’asfalt, sí que s’ha fet i el
tema de la gespa del carrer Gavina és el que s’ha parlat anteriorment d’incloure
el reg automàtic a la modificació de crèdit i així tenir la gespa en millors
condicions.
Els requeriments fets a l’empresa, actualment estan resolts i pel que fa al que
ha dit del c/ Corb Marí, es responsabilitat de la xarxa elèctrica, atès que són
treballs d’enllumenat fets per Endesa.
Pel que fa a les obres de les inundacions del carrer Àguila Pescatera les hem
realitzat ara i aquesta setmana quedarà tota l’obra executada i les del Passeig
Marítim les hem passat a la modificació de crèdit i pel que fa a la reposició dels
col·lectors ho passarem a licitació amb tot el referent a la subvenció dels
aiguats.
No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que
es poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà
arribar amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen.
L’Alcalde,

El secretari acctal.

Lluís Soler Panisello

David Torres Fabra
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