Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 13/2020
DATA: 2 DE DESEMBRE DE 2020
HORA INICI: 21:30 H.
HORA FINALITZACIO: 00:24 H. 3/12/2020
LLOC: VIA TELEMÀTICA Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per existir
situació de força major o de greu risc col·lectiu
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 LA SEGÜENT ACTA:
-

ORDINÀRIA NÚM. 11/2020, DE DATA 4 DE NOVEMBRE DE 2020
EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 12/2020 DE 24 DE NOVEMBRE
DE 2020

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a les
actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat.
#DeltebreEficient
HISENDA
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2N.- DONAR COMPTE DECRET D'ALCALDIA NÚMERO 1961/2020
D'APROVACIÓ COSTOS EFECTIUS SERVEIS 2019.- Arribats a aquest punt
de l’ordre del dia, es dóna compte del decret d’alcaldia número 1961/2020
referent als costos efectius serveis 2019, restant el Ple assabentat.
3R.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA
D'AJUST 3R TRIMESTRE DE 2020 AL MINISTERI D'HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es
dóna compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 3r trimestre de 2020
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat.
4T.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 3R
TRIMESTRE DE 2020.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art. 16
Ordre HAP/2105/2012 3r trimestre de 2020, restant el Ple assabentat.
5È.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2020 TRAMÈS AL
MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’obligació de la tramesa de la
Llei de morositat 3r trimestre de 2020, restant el Ple assabentat.
6È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 3R TRIMESTRE DE
2020 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS
AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 3r
trimestre de 2020 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el
Ple assabentat.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ
D’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 34 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS EXERCICI 2020
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 25 de novembre de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient, 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:
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 2020:
Atès que en virtut de l’entrada en vigor el passat dia 30 d’octubre de 2020 de la
resolució SLT/2700/2020, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Vistos els informes que consten a l’expedient i atès que els preus públics no
són instrument d'imposició obligatòria, es proposa la modificació de la següent
Ordenança:
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34 - PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
S’afegeix una Disposició Transitòria:
“De manera transitòria es suspèn el Preu públic per a la utilització de les
instal·lacions esportives municipals, article 6. Quota tributària. Tarifa Tercera:
Centra Esportiu del Delta apartats 1 i 2, amb efectes del dia 1 de novembre de
2020 fins al dia 30 de novembre, la qual reprendrà la seva vigència un cop
finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats
tributaris de la mateixa.
En el cas que posteriorment hi hagi resolució administrativa que obligui al
tancament del Centre es suspendrà de nou transitòriament el Preu públic
durant l’esmentat període.”
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal per a l’exercici de 2020,
d’acord amb la relació que es detalla a la proposta.
SEGON.
Exposar al públic el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d'anuncis electrònic de la Corporació, així com en el portal de
transparència d'aquest Ajuntament, a la web www.deltebre.cat per tal de que
contra el mateix, en un termini de TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les
al·legacions o reclamacions que s’estimin pertinents, en el benentès de què, en
cas de no presentar-se’n, s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre
tràmit. En el cas que es presentin seran resoltes pel ple municipal.
TERCER.
Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda per al seu
coneixement.
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La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre 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.
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT PER A DETERMINAR LA
CONDICIÓ D’HABITATGE DESOCUPAT AMB CARÀCTER PERMANENT, A
L’EFECTE D’INCENTIVAR LA SEVA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE
LLOGUER
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 25 de novembre de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient, 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:
Antecedents:
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 16 de setembre de 2020,
va aprovar inicialment el reglament per a determinar la condició d'habitatge
desocupat amb caràcter permanent, a l'efecte d'incentivar la seva incorporació
al mercat de lloguer
2. Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP CVE 2020-06613, de 21 de
setembre de 2020, perquè, en el termini de trenta dies hàbils, les persones
interessades hi poguessin presentar reclamacions.
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3. Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat, contra l’acord
d’aprovació inicial del reglament per a determinar la condició d'habitatge
desocupat amb caràcter permanent, a l'efecte d'incentivar la seva incorporació
al mercat de lloguer, les següents al·legacions:



Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración
Bancaria, SA (SAREB) (6324)
Joan Garcia Garcia (6028).

4. Correspon als serveis tècnics i jurídics informar sobre les reclamacions
presentades, les quals han de ser estimades en tot o en part, o desestimades
de forma motivada.
Per això, i a la vista dels informes que hi consten en l’expedient, PROPOSO al
Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer .- Desestimar les al·legacions presentades per SAREB SA i pel Sr.
Joan Garcia Garcia pels motius que s’especifiquen a l’Informe de la tècnica que
s’adjunta a la Proposta.
Segon.- Notificar individualment aquest acord als interessats amb el règim de
recursos adients.
Tercer.- Aprovar definitivament el reglament per a determinar la condició
d'habitatge desocupat amb caràcter permanent, a l'efecte d'incentivar la seva
incorporació al mercat de lloguer de fer públic i publicar-lo al BOPT per a la seva
entrada en vigor. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què
es publica el text íntegre.
Quart.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea #Deltebre Projecció subàrea de servei a les persones per al
seu coneixement i efectes oportuns
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi oportú.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 23 de novembre de 2020. Sgt. Maria 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.
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEFINITIVA
DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES
OBRES DE FINALITZACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DE LA ZONA V DEL
NUCLI DE RIUMAR, 3A FASE.
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 25 de novembre de 2020, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient, 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:
1.

ANTECEDENTS

1.1 El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària realitzada el dia 11 d’abril de
2017, va aprovar inicialment (provisionalment) la imposició i ordenació de
contribucions especials per la urbanització de la zona V del nucli de Riumar, 3a
fase.
1.2 Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP núm. 78, de 24 d’abril de
2017 i al BOE núm. 140, de 13 de juny de 2017, perquè, en el termini de trenta
dies, les persones interessades hi poguessin presentar reclamacions.
1.3 Durant el termini d’exposició al públic es van formular diverses
reclamacions les quals van estar resoltes, mitjançant acord plenari de 7 de
novembre de 2017, adoptant-se els acords següents:
“PRIMER.
No tenir en consideració les al·legacions presentades per Patricia Mott i José
Ignacio Sanz de Castro, per quant no es tracta d’al·legacions a l’expedient de
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Contribucions Especials. Malgrat això, donar trasllat dels mateixos, si s’escau,
als Departaments corresponents, per tal que els tinguin en consideració.
SEGON.
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per Jesús Ferreres Cases,
Javier Palacio Ronda, Isabel Power Apellaniz (2), Giles Henri Le Gac, Patricia
Bertomeu Bayo, Francisco Javier Gonzalez Matesanz, Antonio Moya Mañés,
Daniel Prieto, Jaime Lorenzo Garcia, Josep Lluís Oriol Ventayol, Carmen
Espinosa Cotaina, Jordi Bo Franch, Jürgen Johann Schneider, Josep Manrique
Cazorla (2), Antonio Gonzàlez Rodriguez, Maria Isabel Doval Figueroa, José
Peñalver Martinez, Lorenzo Gilabert Franch, Joan Salvador Zaragoza Bó i
Christian Jean Yves Guilloux, d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i
Jurídic que s’adjunta a la Proposta, i incloure les modificacions que en el seu
cas s’escaiguin.
TERCER.
Estimar parcialment les al·legacions presentades per Josep Monné Mira (2) i
Sergio Galtarosa Martí, d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i Jurídic
que s’adjunta a la Proposta, i incloure les modificacions que en el seu cas
s’escaiguin.
QUART.
Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Juan José Casanova
Franch, Joan Prats Rius, Liliane Ransy, Juan Orejas Delgado, Josep Maria
Sala Güell, Mamoun Tarabishi, Comunitat de Propietaris “La Salvagina”, Iñigo
Ajuria Mendoza, Joseph Boonen, Begoña Corredera i Alejando Aparicio (2),
José Ignacio Sanz de Castro, José Garcia Ribell, Frederic Martín Ruiz i Lluís
Valls Tafalla, pels motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que
s’adjunta a la Proposta.
CINQUÈ.
Modificar les dades corresponents al finançament, aprovades inicialment pel
Ple Municipal de data 11 d’abril d’enguany, d’acord amb les següents
determinacions:
El cost previst de l’obra es fixa en TRES MILIONS TRETZA MIL CINC-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (3.013.559,34
€), resultant de l’adjudicació definitiva de l’execució de les obres, acordada pel
Ple Municipal, en aquesta mateixa sessió, el qual és totalment suportat per
l’Ajuntament.
Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en UN MILIÓ
VUIT-CENTS TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB
VINT CÈNTIMS (1.838.271,20 €), corresponents al 61 % del cost suportat.
Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el
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cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i
s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
S’aplica com a mòduls de repartiment de la base imposable els metres lineals
de façana de la finca (50 %) i els metres quadrats de superfície de la mateixa
(50 %).
SISÈ.
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per les obres de Finalització de la urbanització de la Zona V del nucli
de Riumar, 3a Fase.
SETÈ.
Notificar individualment aquest acord a les persones interessades, així com la
liquidació de les quotes resultants de l’aplicació de les contribucions especials,
per a la seva constància.
VUITÈ.
El pagament de les liquidacions es farà efectiu en el termini establert a l’art.
62.2 de la LGT des de la notificació de la liquidació emesa per BASE – Gestió
d’ingressos, organisme autònom de recaptació de tributs de la Diputació de
Tarragona a qui s’ha conferit l’oportuna delegació.
Aquestes contribucions especials es recaptaran en tres terminis: 8,16 per cent
exercici 2017, 45,92 per cent l’exercici 2018 i 45,92 per cent l’exercici 2019.
NOVÈ.
Ordenar la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, per tal
de que, contra el mateix, s’hi pugui presentar recurs de reposició, previ al
contenciós administratiu.”
1.4 Aquests acords es van exposar al públic mitjançant edictes publicats al
BOP de Tarragona núm. 222, de data 17 de novembre de 2017, i al tauler
d’anuncis electrònic de la Corporació, a efectes de que els interessats
poguessin presentar recursos de reposició o recurs contenciós administratiu.
1.5. Durant el termini d’exposició al públic es van formular diversos recursos de
reposició que es van resoldre mitjançant acord plenari de data 6 de març de
2018, adoptant-se els acords següents:
“PRIMER.
Estimar íntegrament els recursos de reposició presentats per Heinz Müller i
Mario Patella, d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i Jurídic que
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s’adjunta a la proposta, i incloure les modificacions que en el seu cas
s’escaiguin.
SEGON.
Desestimar íntegrament els recursos presentats per Jean Luc Cheron,
Montserrat Fuego Mauré, Sergio Galtarosa Martí, José Ignacio Sanz de Castro,
Franz Josep i Ursula Elisabeth Bousardt i Maria Soledad Mathilde Legrós, pels
motius que s’especifiquen a l’Informe Tècnic i Jurídic que s’adjunta a la
proposta.
TERCER.
Notificar individualment aquest acord a les persones interessades amb el règim
de recursos adients.
QUART.
Traslladar aquest acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals, subàrea
d’hisenda, per a la seva constància.”
1.6. Una vegada executades totes les obres, el cost real ha estat de
3.024.016,18 €.
1.7. S’han modificat, respecte de l’acord d’aprovació provisional de la
imposició i ordenació de les contribucions especials, els aspectes següents:
Els costos totals de l’obra han estat de 3.024.016,18 € (IVA inclòs), i on
s’inclouen l’execució de l’obra, el cost del projecte, la direcció de l’obra i altres
despeses.
- En relació al cost total de les obres de 3.024.016,18 €, d’aquest import el
seu finançament és el següent: 61% s’assumeix per mitjà de contribucions
especials als veïns afectats per l’obra amb un import de 1.844.649,87 € i la
resta corresponent al 39% per un import de 1.179.366,36 € a càrrec de
l’Ajuntament de Deltebre, suposant un increment de 10.456,84 € envers del
cost inicialment previst de 3.013.559,34 € i de 6.378,67 € de l’import a liquidar
per Contribucions Especials als veïns.
-

Les obres han estat realitzades segons el projecte.

En data 8 d’octubre de 2020 es va signar l’acta de recepció de les
obres, donat per finalitzat tots els treballs que comportaven el projecte d’obra i
es va aprovar la recepció de les obres per acord de la Junta de Govern Local
de data 25 de novembre de 2020.
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2.

FONAMENTS DE DRET

L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada
finalitzada la realització de les obres, es procedirà a assenyalar els subjectes
passius, la base i les quotes individuals definitives, girant les liquidacions que
procedeixin i compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats
que s’hagin efectuat.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials per al
finançament de les obres de finalització de la urbanització de la zona v del nucli
de Riumar, 3a fase, per un import de 3.024.016,18 € a repartir de la manera
següent:
1.1.

Cost definitiu: 3.024.016,18 €

1.2.

Distribució del repartiment de despeses:

a)

Contribucions especials veïns afectats: 1.844.649,87 €

b)

Ajuntament: 1.179.366,31 €.

2n.- Aprovar les liquidacions individuals definitives per import de 1.844.649,87
euros, tenint en compte que la diferència dels 6.378,67 euros d’increment no es
pot imputar als veïns afectats, per quant aquest es com a conseqüència de les
despeses addicionals.
3r.- Notificar les liquidacions individuals definitives als subjectes passius amb
el corresponent peu de recursos, d’acord amb la quantitat total de 1.838.271,20
euros que figura al punt anterior.
4t.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea #DeltebreTerritori subàrea de gestió territorial per a la seva constància.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre de 2020. Sgt. M Elisabeth Tomàs
Franch.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP), i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan
Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
GESTIÓ INTERNA
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE
PAU TITULAR DEL MUNICIPI 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 25 de novembre de 2020, el Sr. Alcalde, procedeix a
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’alcaldia 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:
Atès que mitjançant escrit del TSJC de data 23 de setembre de 2020, RE núm.
5477 de data 7 d’octubre, se´ns va comunicar que iniciéssim els tràmits
corresponents per a proposar el nomenament del/la nou/va JUTGE/ESSA DE
PAU TITULAR d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, ja que va finalitzar el
període de quatre anys de nomenament de l’actual jutgessa de pau titular
d’aquest municipi, Sra. Rosa Maria Vandellós Lleixà.
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Atès la convocatòria pública efectuada per l’Ajuntament de Deltebre, mitjançant
anunci publicat al BOPT CVE 2020-07349 de data 19 d’octubre d’enguany,
donant-se un termini de quinze dies hàbils per a que els interessats/des
puguéssin presentar les corresponents instàncies a la Secretaria d’aquest
Ajuntament adjuntant un currículum i la declaració de no incompatibilitat per a
l’exercici de les tasques per a les que havien de ser nomenats, presentant-se´
un total de tres per part de la Sra. Maria Fontanet Villalobos, la Sra.
Immaculada Tortajada Bertomeu i el Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu.
Examinat el currículum presentat pels/per les interessats/des i les possibles
incompatibilitats per exercir el càrrec de Jutge/essa de Pau del municipi de
Deltebre i acreditada la vocació de servei públic del Sr. Salvador Bertomeu
Bertomeu amb el tracte i atenció ciutadana com a president d’una entitat del
municipi i vinculació amb d’altres entitats i en tasques de responsabilitat a la
política municipal, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els següents
acords:
1r.- Nomenar Jutge de Pau titular del municipi de Deltebre al Sr. Salvador
Bertomeu Bertomeu.
2n.- Comunicar el present acord, mitjançant la corresponent certificació emesa
pel Secretari de la corporació, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per
als efectes que correspongui.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre, 16 de novembre 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 en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà en contra de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), 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 (ED12
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Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
sis vots d’absenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) ) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord
11È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DE SINDIC/A DE
GREUGES DEL MUNICIPI DE DELTEBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde procedeix a
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’ajuntament de Deltebre, al
Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Aprovat inicialment pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 12 de
setembre de 2018, el Reglament de la Sindicatura Municipal de Greuges de
Deltebre, exposat al públic pel termini de 30 dies, mitjançant publicacions al
BOPT núm. 184, de data 25 de setembre de 2018, al DOGC núm. 7709, de
data 19 de setembre de 2018, al Setmanari l’Ebre de data 14 de setembre de
2018 i al tauler electrònic d’edictes d’aquest ajuntament, d’acord amb el previst
als articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, no es van
presentar reclamacions ni al·legacions i es va aprovar definitivament publicantse el seu text íntegre al BOPT de data 18 de desembre de 2018 per a la seva
entada en vigor
Atès que l’article 4 de l’esmentat Reglament es preveu l’elecció i nomenament
del Síndic/a de Greuges de Deltebre:
“Article 4.- Elecció i nomenament
1.- El Síndic o Síndica Municipal de Greuges és escollit pel Ple de l’Ajuntament,
a proposta de l’Alcalde i escoltada prèviament la Junta de Portaveus, d’acord
amb el procediment següent:
1.1.- L’Alcalde, procurant el consens previ dels grups polítics municipals, que
podran presentar els seus candidats, sotmetrà al Ple municipal l’elecció del
candidat o la candidata al càrrec en els següents supòsits:
- En el termini màxim d’un mes a partir de l’aprovació definitiva del present
Reglament.
- Amb un mes d’antelació a l’expiració del mandat que estigui en curs.
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- Des del moment que estigui vacant el càrrec en la resta de supòsits de
cessament previstos en aquest Reglament.
1.2.- Proposada la candidatura, resultarà escollida si obté la majoria de les tres
cinquenes parts dels membres de dret que integren la corporació municipal, en
primera votació. En cas de no assolir-se la dita majoria, en segona votació serà
suficient l’assoliment de la majoria absoluta dels membres de dret que integren
la Corporació per a la vàlida elecció del candidat/a.
2.- Realitzada l’elecció, i en compliment de l’acord adoptat, correspon a
l’Alcalde nomenar el Síndic o la Síndica Municipal de Greuges de Deltebre”.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament es preveuen les condicions per ser
elegit Síndic o Síndica Municipal de Greuges de Deltebre:
“Article 5. Condicions per ser elegit Síndic o Síndica Municipal de greuges
Per poder ésser elegit Síndic o Síndica Municipal de Greuges de Deltebre,
s’han de complir necessàriament les condicions següents:
a) Ésser major d’edat
b) Gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
c) Tenir la condició política de català, d’acord amb el què estableix l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”.
Atès que aquesta Alcaldia ha convocat en data 27 de novembre de 2020 a la
Junta de Portaveus als efectes de proposar a la Sra. Rosa Maria Vandellós
Lleixà com a Síndica Municipal de Greuges de Deltebre, per quant ha
demostrat sobradament en la seva vida professional concretament en els
diferents àmbits en els que ha ocupat càrrecs institucionals o ha exercit
activitats públiques, actuar sempre amb objectivitat i independència de cara a la
ciutadania i amb el seu exemple es considera la persona adient per tal de
buscar la constant millora del servei que l’Ajuntament presta al ciutadans i
ciutadanes del municipi
Atès que la Sra. Rosa Maria Vandellós Lleixà no es troba afectada per cap
causa d’incompatibilitat per exercir el càrrec de Sindica de Greuges de
Deltebre.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
1r.- Nomenar Sindica Municipal de Greuges de Deltebre a la Sra. Rosa Maria
Vandellós Lleixà per un període de 5 anys.
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2n.- Fer públic aquest nomenament a tota la ciutadania de Deltebre mitjançant
els mitjans de comunicació local i comunicar-lo a totes les entitats i
associacions del municipi de Deltebre per al seu coneixement i efectes
oportuns.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea de gestió
interna per al seu coneixement i efectes oportuns.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 de novembre de 2020. Sgt. Lluís Soler Panisello.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor 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
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA

12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
CONVOCATÒRIA BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE DEL MUNICIPI DE DELTEBREEXERCICI 2021.Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 25 de novembre de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
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“La que subscriu, M. Elisabet Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
de #DeltebreEficient i regidora delegada de la subàrea de revalorització
econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2021 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionarlo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge
del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores i convocatòries de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament
dels incentius a la Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la millora de la
Imatge de Poble del municipi de Deltebre per a l’exercici 2021.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
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3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre de 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.

13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2021Enunciat 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 25 de novembre de 2020, el Sr. Carlos Serra
Ventura, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, M. Elisabet Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
de #DeltebreEficient i regidora delegada de la subàrea de revalorització
econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2021 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar17
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lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103
“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge
del Poble”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores i convocatòries de referència.
3.- La interventora acctal. municipal ha emès informe sobre la consignació
pressupostària per aprovar les bases, el qual ha de ser incorporat a l’expedient.
4.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament
de subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre
per a l’exercici 2021.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler electrònic de la corporació. Fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient i a subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà 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.
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS PER AL TEXIT
EMPRESARIAL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE AFECTAT PER LES
MESURES EN MATÈRIA DE SALUT PÚBLICA PER A LA CONTENCIÓ DEL
BROT EPIDÈMIC DEL COVID-19 PER A L’EXERCICI 2021
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 25 de novembre de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“La que subscriu, M. Elisabet Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
de #DeltebreEficient i regidora delegada de la subàrea de revalorització
econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2021 una
partida pressupostària per a dinamitzar el teixit empresarial afectat per les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del
COVID-19, concretament la partida 48.00-23106 “Incentius Econòmics a l’Acció
Comercial i Turística COVID”.
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2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínims exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament
d’incentius per al teixit empresarial del municipi de afectat per les en matèria de
salut pública per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica
per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre de 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 d’abstenció a la proposta.

20

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP), i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan
Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
15È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ
D’INCENTIUS PER AL TEIXIT EMPRESARIAL DEL MUNICIPI DE
DELTEBRE AMB MOTIU DE LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19 PER
A L’EXERCICI 2020.
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 25 de novembre de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“La que subscriu, M. Elisabet Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
de #DeltebreEficient i regidora delegada de la subàrea de revalorització
econòmica de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2020 una
partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionarlo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23106
“Incentius Econòmics a l’Acció Comercial i Turística COVID”.
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2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de la modificació de
les bases reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de modificació de les bases
reguladores que tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores per a la
sol·licitud i atorgament dels Incentius per al Teixit Empresarial del municipi de
Deltebre amb motiu de la situació generada pel COVID-19 per a l’exercici 2020.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, la
modificació de les bases aprovada inicialment mitjançant un anunci que es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler electrònic de la corporació. Fent constar que
si no es presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial de la
modificació de les bases prendrà caràcter de definitiva sense necessitat d’acord
exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres, activitats i serveis
dels ens locals, i després es procedirà a la publicació del text íntegre de les
mateixes al BOPT així com una referència d’aquesta publicació definitiva al
DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de Dinamització Econòmica.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre 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 a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), 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 d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge
(ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERCMD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant
resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i
per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
ACCIÓ COMERCIAL
16È.- DICTAMEN DE DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A L’ADHESIÓ DELS
COMERÇOS AL MARKETPLACE DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE,
ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE, L’AJUNTAMENT DE SANT
JAUME D’ENVEJA I L’AJUNTAMENT DE CAMARLES.
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 25 de novembre 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, com a regidora delegada de la
subàrea d’acció comercial 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
Atès que l’Ajuntament de Deltebre, en la seva sessió ordinària de data 21
d’octubre de 2020 va aprovar el reglament que regula les condicions
generals per a l’ús del Marketplace mitjançant la pàgina deltamarket.cat,
mitjançant la qual l’Ajuntament de Deltebre posa en marxa un mercat
virtual que permet a compradors, un cop s’hagin registrat correctament
com a usuaris de la plataforma per poder-ne fer ús del servei, posar-se en
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contacte, mitjançant la seva intermediació, amb venedors i/o instal·ladors
professionals, els quals també estaran registrats a la web com a
“Venedors-Instal·ladors”, amb la finalitat d’adquirir i procedir a la
instal·lació dels productes que s’ofereixen mitjançant el servei.
Atès que els municipis de Sant Jaume d’Enveja i Camarles han manifestat la
voluntat de formalitzar un conveni interadministratiu per a què els comerços
d’ambdós municipis es puguin adherir i formar part del Marketplace de
l’Ajuntament de Deltebre, als efectes de formar part d’aquesta botiga online del
territori de referència.
Per tot l’exposat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin
els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració entre
l’Ajuntament de Deltebre, l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja i l’Ajuntament
de Camarles, que té un total de tres clàusules.
SEGON.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja i a
l’Ajuntament de Camarles, per a la seva constància i efectes adients.
QUART.- Traslladar el contingut del present acord a l’Àrea de #Deltebreeficient,
subàrea d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció, subàrea d’Acció Comercial
en ordre a la seva efectivitat.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre 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
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.

17È.- DICTAMEN PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DEL CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA DE
L’EXERCICI 2020
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 25 de novembre 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, com a Regidora d’acció comercial
de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2020 una
partida pressupostària per a dinamitzar el comerç local i la millora de la Imatge
de Poble mitjançant un Concurs de Decoració Nadalenca, englobat dins la
Campanya de Nadal, concretament la partida 481.00-43300 “Premis i Beques
Acció Comercial”
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínims exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per al Concurs de Decoració
Nadalenca per a l’exercici 2020.
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2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a la
publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència
d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’acció comercial per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de novembre 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.
SERVEI A LES PERSONES
18È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES D'AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS
MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A
L'EXERCICI 2021.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 25 de novembre de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura
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Galiano, regidora delegada de la subàrea de servei a les persones, procedeix a
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la
subàrea de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’han redactat les Bases reguladores de la concessió d’ajuts socials
sobre determinats tributs municipals i activitats extraescolars tipificades per a
l’exercici 2021, que s’adjunten com a ANNEX 1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informes jurídic, en relació a la tramitació
que hauran de seguir les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES D’AJUTS SOCIALS SOBRE
DETERMINATS TRIBUTS MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
TIPIFICADES PER A L’EXERCICI 2021, que s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
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
d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.
Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de servei a les persones per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 17 de novembre de 2020. Sgt. Lluïsa Ventura
Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
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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.
19È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER
ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A
L’EXERCICI 2021.
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 25 de novembre de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura
Galiano, regidora delegada de la subàrea de servei a les persones, procedeix a
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la
subàrea de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’han redactat les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES
DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2021, que s’adjunten com a ANNEX
1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informe jurídic, en relació a la tramitació
que hauran de seguir les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC I PUNTUAL PER A
ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES
DE SUBSISTÈNCIA PER A L’EXERCICI 2021, que s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
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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 d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.
Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de servei a les persones per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 17 de novembre de 2020. Sgt. Lluïsa Ventura
Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
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.
20È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES
PER
L’ATORGAMENT
D’AJUTS
SOCIALS
EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ CAUSADA PEL
CORONAVIRUS (COVID-19) – EURODELTA PER A L’EXERCICI 2021.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 25 de novembre de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura
Galiano, regidora delegada de la subàrea de servei a les persones, procedeix a
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
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“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la
subàrea de servei a les persones, en ús de les facultats que la legislació vigent
li concedeix, al ple de la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que s’han redactat les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ
CAUSADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19) – EURODELTA PER A
L’EXERCICI 2021, que s’adjunten com a ANNEX 1 a aquesta proposta.
Atès que s’ha emès el corresponent informe jurídic, en relació a la tramitació
que hauran de seguir les esmentades bases.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment les BASES REGULADORES PER L’ATORGAMENT
D’AJUTS SOCIALS EXTRAORDINARIS I URGENTS PER LA SITUACIÓ
CAUSADA PEL CORONAVIRUS (COVID-19) – EURODELTA PER A
L’EXERCICI 2021, que s’adjunten com a Annex 1.
SEGON.
Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
tauler d’anuncis electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva
sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament
d’Obres, activitats i serveis dels ens locals.
TERCER.
Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda i a
l’Àrea #DeltebreProjecció subàrea de servei a les persones per al seu
coneixement
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 17 de novembre de 2020. Sgt. Lluïsa Ventura
Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció a la proposta.
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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), 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),
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) i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
ENSENYAMENT
21È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC
INTERADMINISTRATIU ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I ELS
CENTRES ESCOLARS DEL MUNICIPI, PER A SUFRAGAR LES DEPESES
IMPUTABLES A LA COMUNITAT EDUCATIVA ORIGINADES PER LA
COVID-19, PER A L’ANY 2020.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 25 de novembre de 2020, el Sr. Carlos Serra
Ventura, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Carlos Serra Ventura, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreProjecció i regidor d’ensenyament, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
Atès que l’Ajuntament i els centres escolars tenen objectius comuns i per tant
volen formalitzar una col·laboració estreta que permeti coordinar el
desenvolupament de les seves activitats.
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Atès que aquesta col·laboració es vol manifestar mitjançant la formalització
d’un conveni marc interadministratiu.
Atès que és al ple municipal al qui li correspon l’aprovació de l’acord de la
formalització de l’esmentat conveni marc.
Atès que consta a l’expedient informe de fiscalització corresponent.
Atès que el conveni marc s’ha de fer públic en el Portal de Transparència de
l’Ajuntament.
Atès que els imports detallats en els annexos al conveni marc per sufragar les
despeses originades per la COVID-19 per a l’any 2020 són:





IES Deltebre: 13.906,00€
Escola Sant Miquel: 1.659,00€
Escola Assumpció: 543,00€
Escola Riumar: 468,00€

FONAMENTS DE DRET
Per tot el que preveu aquest Conveni marc es tindrà en compte el que
disposa:
a) La legislació bàsica de l’Estat en matèria de règim local, continguda
principalment a la Llei 7/85, del 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, i els preceptes de caràcter bàsic del Reial Decret Legislatiu
781/86, del 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
b) La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP).
c ) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i règim local de Catalunya.

Per tot aquests antecedents i fonaments de
Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents

dret,

al Ple

de

la

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la formalització d’un conveni marc interadministratiu entre
l’Ajuntament de Deltebre i els Centres Escolars del municipi, per a sufragar les
despeses imputables a la Comunitat Educativa originades pel COVID-19, per a
l’any 2020, pels imports que es detallen desglossats en els annexos de l1 al 4
del Conveni.
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SEGON.- Ordenar el pagament dels imports detallats als esmentats annexos a
l’Institut de Deltebre, i a les Escoles del municipi Sant Miquel, l’Assumpció i
Riumar.
TERCER.- Facultar tant com en dret sigui factible al Sr. Alcalde-President per
a la signatura del conveni marc i annexos.
QUART.- Inserir el conveni marc formalitzat i annexos en el Portal de
Transparència de l’Ajuntament i en la web municipal www.deltebre.cat.
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la representació de l’Institut de Deltebre
i a la de les Escoles Sant Miquel, l’Assumpció i de Riumar, per a la seva
constància.
SISÈ.- Traslladar el contingut de l’acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
Hisenda, i a l’Àrea de #DeltebreProjecció, subàrea Ensenyament, en ordre a la
seva efectivitat.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 de novembre de 2020. Sgt. Carlos Serra
Ventura.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
SECTOR PRIMARI
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22È.- DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL
REGLAMENT DELS “HORTS SOCIALS” I EL “BANC DE TERRES” 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 25 de novembre de 2020, el Sr. Robert Bertomeu
Callau, 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 #DeltebreActiu de
l’Ajuntament de Deltebre i regidor de la subàrea de sector primari, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1. L’Ajuntament Deltebre, pretén aprovar el Reglament dels “Horts Socials”
i el “Banc de Terres” com una fórmula de promoció de mecanismes de
democràcia participativa al municipi, justificada per una raó d’interès
general, amb plena identificació dels fins que es persegueixen, i com a
instrument més adequat per garantir la seva consecució.
2. L’aprovació del Reglament dels “Horts Sociasl” i el “Banc de Terres” suposa
un apropament de la ciutadania a l’Administració que té per objectiu millorar el
sistema administratiu i assolir una eficaç prestació dels serveis públics..
3. El Reglament que es pretén aprovar té com a objecte:
a)
Promoure la recuperació de terres no cultivades afavorint la gestió
sostenible de les finques.
b)
Fomentar els acords entre propietaris i demandants de terra que
compleixin amb els criteris del model agrari del Banc de Terres de
l’Ajuntament de Deltebre.
c)
Esdevenir un servei d’intermediació públic i gratuït dels acords entre
propietaris i demandants de terra.
d) Acompanyar i/o derivar als usuaris en els projectes d’emprenedoria, de
recuperació i de reconversió de finques en el sector primari.
e) Dinamitzar la circulació d’informació, recursos i serveis agraris entre els
usuaris del Banc de Terres.
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
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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 (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)
b)
c)
d)

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 de pública difusió, i s’ha de donar audiència als veïns i a
les associacions que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
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4rt. 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 del
reglament s’ha 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 l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.- Publicar anunci informatiu sobre la voluntat d'aquest ajuntament
d'aprovar el Reglament dels “Horts Socials” i el “Banc de Terres” 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 les Àrees de #DeltebreProjecció,
#DeltebreActiu i #DeltebreEficient, per a la seva constància i efectes adients.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre de 2020. Sgt. Robert Bertomeu
Callau.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
#DeltebreTerritori
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
23È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD
ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25 DE
NOVEMBRE DE 2020, EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE
COL·LABORACIÓ
ENTRE
L’INSTITUT
CATALÀ
DEL
SÒL
I
L’AJUNTAMENT
DE
DELTEBRE,
PER
A
LA PROMOCIÓ
I
DESENVOLUPAMENT DEL PAU 12 DELIMITAT PEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL (UA1 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT), TERME MUNICIPAL DE DELTEBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde procedeix a
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’ajuntament de Deltebre, al
Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 25 de novembre de
2020, que diu:
“4.1.1 Proposta de l’alcalde-president, en relació a l’aprovació del
protocol de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de
Deltebre, per a la promoció i desenvolupament del Pau 12 delimitat pel pla
d’ordenació urbanística municipal (UA1 de les normes subsidiàries de
planejament) , terme municipal de Deltebre.- Vista la proposta presentada
per l’alcalde-president, i atès el protocol de col·laboració entre l’Institut Català
del Sòl i l’Ajuntament de Deltebre que té per objecte establir un marc general
de col·laboració entre les administracions i entitats signatàries, amb la voluntat
de promoure i desenvolupar la UA1 de les NNSS del terme municipal de
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Deltebre, actual PAU-12 del POUM aprovat provisionalment, la Junta de
Govern Local per unanimitat acorda:
1r.- Aprovar l’esmentat protocol de col·laboració, que té un total de vuit
acordants.
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura.
3r.- Ratificar el present acord a la propera sessió de ple municipal que es
celebri.
4t.- Notificar el present acord a l’INCASOL per als efectes que correspongui.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de
planificació territorial per al seu coneixement i efectes oportuns”.
Atès que l’esmentat acord ha de ser ratificat pel ple municipal.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Ratificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 25 de
novembre de 2020, d’aprovació del protocol de col·laboració entre l’Institut
Català del Sòl i l’Ajuntament de Deltebre.
2n.- Notificar el present acord a l’INCASOL per als efectes que correspongui.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de
planificació territorial per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 de novembre de 2020. Sgt. Lluís Soler Panisello.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
CIUTADANIA I SEGURETAT
24È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI MARC ENTRE
EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE EN
MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
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 25 de novembre de 2020, el Sr. Francisco Castro
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreTerritori i regidor de la subàrea de ciutadania i seguretat, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
Vist el conveni marc entre el Servei Català de Trànsit i aquest ajuntament que
té per objecte establir el marc de col·laboració en el desenvolupament de
determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d’altres
relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les parts.
Vist que aquest conveni marc inclou sis annexos i que són els següents:
Annex 2 adhesió al sistema d’informació i atenció a les víctimes i afectats
d’accidents de trànsit a Catalunya.
Annex 3 controls de velocitat amb aportació d’aparell cinemòmetre.
Annex 4 controls d’alcoholèmia amb aportació d’etilòmetre.
Annex 5 control d’estupefaents amb aportació de kits de detecció de
substàncies estupefaents i material de suport.
Annex 6 educació per a la mobilitat segura pràctica.
Annex 7 educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors.
Vist que els annexos 1 i 8 són treballs de seguretat viària i només es
subscriurien en el cas que es portessin a terme.
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Vist que el sergent Cap de la Policia Local ha donat el vistiplau per a
l’aprovació dels mateixos.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar el conveni marc entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Deltebre en matèria de seguretat viària, que té un total de dotze clàusules i sis
annexos (2 a 7).
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura.
3r.- Trametre el preset acord al Servei Català de Trànsit per als efectes que
correspongui.
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de
ciutadania i seguretat per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de novembre de 2020. Sgt. Francisco Castro
Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor 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.
25È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI MARC ENTRE
EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE
SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER
INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES URBANES
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreTerritori de data 25 de novembre de 2020, el Sr. Francisco Castro
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreTerritori i regidor de la subàrea de ciutadania i seguretat, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
Vist el conveni entre el Servei Català de Trànsit i aquest ajuntament que té per
objecte regular els termes de col·laboració en matèria d’infraccions pel que fa a
l’assumpció de:
a) De la facultat de denúncia per part del cos de mossos d’esquadra, de les
infraccions contingudes al catàleg d’infraccions del Servei Català de
Trànsit, d’acord amb la legislació vigent en aquesta matèria, que
presenciïn en vies urbanes, sens perjudici de la competència de la
policia local. Aquestes denúncies tenen el caràcter d’obligatòries,
d’acord amb l’article 87.1 de la LSV.
b) De les competències sancionadores de l’alcalde/ssa en vies urbanes per
part del director/a del Servei Català de Trànsit , pel que fa a les
denúncies a què es refereix l’apartat anterior, d’acord amb l’article 11.4
de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de
Trànsit.
Vist que el sergent Cap de la Policia Local ha donat el vistiplau per a
l’aprovació del mateix.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar el conveni marc entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de
Deltebre sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions
a normes de circulació en vies urbanes, que té un total de set clàusules.
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura.
3r.- Trametre el preset acord al Servei Català de Trànsit per als efectes que
correspongui.
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4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de
ciutadania i seguretat per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de novembre de 2020. Sgt. Francisco Castro
Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor 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.
#DeltebreActiu
TEIXIT ASSOCIATIU
26È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS PEL DESENVOLUPAMENT
D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI
DE
DELTEBRE,
BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD
I
ATORGAMENT
DE
SUBVENCIONS
ALS
CLUBS
DE FUTBOL I A LES ESCOLES DE
FUTBOL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A
LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES AMPA DEL
MUNICIPI DE DELTEBRE; BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ
DE SUBVENCIONES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS PER LA
PARTICIPACIÓ
EN
COMPTECIONS
ESPORTIVES,
I
BASES
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE REALITZIN ACTIVITATS PER LA
PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS,
PER
A
L’EXERCICI
ECONÒMIC 2021.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
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#DeltebreActiu de data 25 de novembre de 2020, el Sr. Robert Bertomeu
Callau, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreActiu de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2021 un
partida pressupostària per a subvencionar les entitats i associacions del
municipi per les seves activitats de foment, concretament la partida “Teixit
Associatiu” 48000.92001.
2.- En data 18 dels corrents el TAG de l’Àrea de #DeltebreActiu va emetre
informe favorable sobre l’aprovació de les bases reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de les propostes de bases reguladores
que tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Requisits per a l'atorgament de les subvencions.
Amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han s'aprovar
les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes
que estableix la LGS.
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Les bases reguladores de cada tipus de subvenció es publicaran en el
BOP de Tarragona i en el DOGC.
Respecte l’aprovació de les bases reguladores.
Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals
s'hauran d'aprovar en el marc de les bases d'execució del pressupost, a
través d'una ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança
específica per a les distintes modalitats de subvencions.
Respecte el contingut mínim de les bases.
La norma reguladora de les bases de concessió de les subvencions concretarà,
com a mínim, els punts següents:
a) Definició de l'objecte de la subvenció.
b) Requisits que hauran de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la
subvenció.
c) Condicions de solvència i eficàcia que hagin de reunir les persones
jurídiques a què es refereix l'apartat 2 de l'article 12 de la LGS.
d) Procediment de concessió de la subvenció.
e) Criteris objectius d'atorgament de la subvenció i, si escau, ponderació dels
mateixos.
f) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva
determinació.
g) Òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del
procediment de concessió de la subvenció i el termini en què serà notificada
la resolució.
h) Determinació, si escau, dels llibres i registres comptables específics per
garantir l'adequada justificació de la subvenció.
i) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l'entitat
col·laboradora, si és el cas, del compliment de la finalitat per a la qual es va
concedir la subvenció i de l'aplicació dels fons percebuts.
j) Mesures de garantia que, si escau, es consideri necessari constituir a
favor de l'òrgan concedent, mitjans de constitució i procediment de cancel·lació.

44

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

k) Possibilitat d'efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, així
com el règim de garanties que, si escau, hauran d'aportar els beneficiaris.
l) Circumstàncies que, com a conseqüència de l'alteració de les condicions
tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, podran donar lloc a la
modificació de la resolució.
m) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions
o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
n) Criteris de graduació dels possibles incompliments de condicions
imposades amb motiu de la concessió de les subvencions. Aquests criteris
són aplicables per a determinar la quantitat que finalment hagi de percebre el
beneficiari o, si s'escau, l'import a reintegrar, i hauran de respondre al principi
de proporcionalitat.
L’òrgan competent per l’aprovació de les bases que es pretenen aprovar serà
el Ple de la Corporació d’acord amb el ROAS.
Les bases se sotmetran a informació pública com a mínim per un termini no
inferior a 20 dies i es publicaran al BOPT, al DOGC i en el tauler electrònic
de la corporació. En el cas que no es presentin reclamacions contra les
mateixes s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d'ulterior
acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així
com una referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
Per tot aquests antecedents i fonaments de dret, al Ple de la Corporació
PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i
atorgament de subvencions a entitats i associacions pel desenvolupament
d’activitats i serveis al municipi de Deltebre; bases reguladores per a la
sol·licitud i atorgament de subvencions als clubs de futbol i a les escoles
de futbol del municipi de Deltebre; bases reguladores per a la sol·licitud i
atorgament de subvencions a les Ampa del municipi de Deltebre; bases
reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats i associacions per
la participació en competicions esportives, i bases reguladores pera
la concessió de subvencions a les entitats sense ànim de lucre que
realitzin activitats per la protecció i defensa dels animals per a l’exercici
econòmic 2021.
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SEGON.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de
definitiu sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà
a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una
referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC.
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de teixit associatiu per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 18 de novembre de 2020. Sgt. Robert Bertomeu
Callau.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), i
sis vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge
(ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERCMD), Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant
resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i
per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
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MOCIONS
27È.- MOCIÓ D’ENLAIREM DELTEBRE PER A LA PROMOCIÓ DE LA
LLUITA PER L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I ELS
FEMINICIDIS
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Anna Gimenez
Uribe, regidora delegada de la subàrea d’Igualtat i Gènere, procedeix a la
lectura en la seva part bastant de la moció següent:
“Qui subscriuen, els grup municipals d’ED-Junts, ERC-MD i SD-CP en ús de les
facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple de la Corporació eleven
la següent INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 25 de novembre d’ara fa 60 anys les germanes Mirabal, tres opositores al
règim del dictador dominicà Rafael Leónidas Trujillo, van ser torturades,
violades i assassinades per uns sicaris a les ordres del dictador.
La resolució 54/134 de 17 de desembre de 1999 de l’Assemblea General de
Nacions Unides va determinar aquest dia com el Dia Internacional per a
l’eliminació de la Violència contra les Dones o Dia Internacional de la Noviolència de gènere, tot invitant els governs, organitzacions internacionals i
organitzacions no governamentals a sensibilitzar l’opinió pública sobre el
problema de la violència envers les dones.
Des d’aleshores els esforços dels moviments socials, feministes i des de molts
àmbits de la societat s’ha treballat per eradicar les violències masclistes.
Però malgrat els esforços la violència de gènere continua estant present a
través d’actituds i comportaments que busquen mantenir el predomini de
l’home sobre la dona tant en els àmbits privats com públics. Moltes vegades
aquestes actituds i comportaments adopten un conjunt de mecanismes subtils
per mantenir situacions de privilegi per garantir-ne el control i perpetuar la
distribució injusta del poder.
La violència en totes les seves formes, física, psicològica, econòmica i laboral,
és la màxima expressió de l’hegemonia masculina que utilitza totes les formes
de violència com a instrument de control i domini sobre les dones. Estar en
situació de violència té efectes en la salut física, psíquica, social i material de la
persona que ho viu.
Segons dades provisionals presentades pel Ministerio de Igualdad a data 13 de
novembre de 2020, el nombre de dones víctimes mortals de violència de
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gènere a l’Estat espanyol duta a terme per les parelles o ex-parelles són 41
dones assassinades. A Catalunya la xifra és de 8 dones assassinades.
Però a banda dels feminicidis s’està observant un increment del
ciberassetjament digital en què l’anonimat que permet aquest món fa que els
agressors se sentin impunes i sigui molt més fàcil atacar les víctimes. És una
realitat que va en augment però sovint està invisibilitzada.
D’altra banda, les dones grans són un col·lectiu d’especial vulnerabilitat i risc.
Els maltractaments exercits contra elles poden ser físics, psíquics, d’abús
econòmic, abandonament o negligència, abús sexual i restricció de drets
bàsics, dutes a terme freqüentment en l’àmbit familiar. Aquests comporten dany
o una amenaça de dany per a la salut i el benestar d’una persona gran, quan
sovint presenten elements de dependència física, econòmica i/o emocional, de
la resta de la família més propera o dels recursos de l’administració.
El perill de victimització s’incrementa a mesura que l’edat (i el grau de
dependència) va avançant, l’aïllament de les víctimes i la possibilitat de no tenir
xarxa de persones conegudes de confiança (i manca d’espais relacionals)
poden agreujar les situacions.
D'acord amb tot l’exposat, sol·licitem que el Ple de l'Ajuntament de Deltebre
aprovi els següents:
ACORDS
Primer.- Promoure accions cada cop més nombroses i en tots els àmbits del
municipi per visibilitzar aquesta xacra social que representa la violència contra
les dones en totes les seves formes, incloent els centres escolars.
Segon.- Afavorir la detecció de tot tipus d’actituds i comportaments masclistes
que busquen mantenir el predomini de l’home sobre la dona tant en els àmbits
privats com públics, visibilitzant els micromasclismes i el conjunt de
mecanismes que perpetuen la distribució injusta del poder.
Tercer.- Donar a conèixer els efectes en la salut física, psíquica, social i
material de la persona que pateix la violència masclista.
Quart.- Combatre el ciberassetjament digital a través de la promoció de la
informació sobre les conseqüències que genera.
Cinquè.- Visibilitzar les dones grans com a grup de risc i col·lectiu d’especial
vulnerabilitat oferint mecanismes per la creació de xarxes d’ajuda mútua.
Sisè.- Reclamar a l’Estat un increment de l'efectivitat i els recursos en aplicació
del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.
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Setè.- Vetllar per eliminar la discriminació i la desigualtat de gènere en tots els
àmbits, incloent el laboral, amb l’objectiu de promoure’n la reinserció de les
víctimes i la independència econòmica.
Vuitè.- Promoure l’assessorament envers l'efectivitat dels protocols de resposta
a l’assetjament sexual i per raó de sexe en el lloc de treball.
Novè.- Informar d'aquests acords a l’Institut Català de les Dones, al Govern de
Catalunya, al Govern de l’Estat, als grups parlamentaris al Parlament, als grups
parlamentaris a les Corts espanyoles i a totes les entitats municipalistes.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), desembre de 2020. ED-JUNTS, ERC-MD i SD-CP.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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.
28È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER A QUE DELTEBRE S'ADHEREIXI A LA
XARXA DE VILES FLORIDES DE CATALUNYA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Joan Alginet Aliau
procedeix a la lectura en la seva part bastant 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’existència d’espais verds a un entorn urbà potencia la qualitat de vida dels
seus veïns i veïnes. Segons un estudi realitzat i publicat per la Universitat de
Michigan el passat abril de 2019, vint minuts diaris en contacte amb zones
verdes a les ciutats serveixen per reduir els nivells de cortisol, l’hormona
responsable de l’estrès. Apostar per espais verds urbans té un efecte directe en
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la salut i en la percepció de les ciutats, aconseguint crear entorns més amables
i acollidors.
Actualment existeixen moltes iniciatives que avancen en aquesta direcció,
sobretot les de l’àmbit privat, però des de l’Administració no es pot permetre
que sigui la iniciativa privada qui carregui amb tot el pes i responsabilitat de
construir un entorn agradable a un municipi. En aquest sentit, des de fa anys
existeix el projecte “Viles Florides”, una iniciativa de la Confederació
d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que promou la transformació
de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través dels punts verds, zones
enjardinades, mobiliari urbà i espais lúdics.
No es tracta només de generar espais agradables, sinó que el projecte “Viles
Florides” incideix en la conscienciació social envers les polítiques de
sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament de les economies locals a
través de l’atractiu turístic que poden suposar els jardins i parcs urbans. D’altra
banda, millora d’una manera evident la imatge dels municipis així com també
ofereix una millor acollida als visitants i turistes.
Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que destaquen per l’actuació real,
conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament, paisatge urbà i millora
de la qualitat de vida dels seus habitants. Un jurat especialitzat format per
professionals dels sectors del viverisme, la jardineria, el paisatgisme, el
mobiliari urbà i altres àmbits relacionats és l’encarregat de certificar i renovar
anualment aquests distintius. La Flor d’Honor –n’hi ha d’una a cinc- és allò que
els certifica com a municipis florits. L’únic requisit per formar part de la xarxa de
Viles Florides és demostrar el compromís i sensibilitat envers els espais verds.
Actualment a Catalunya hi ha 137 municipis adscrits al projecte “Viles Florides”,
entre ells alguns molt propers a Deltebre com el Perelló, Sant Carles de la
Ràpita, Tarragona, Altafulla, Calafell, Reus, Riudoms, Prades, Salou,
Torredembarra o Vinyols i els Arcs.
Formar part de la xarxa de Viles Florides suposa un reconeixement públic en
relació a aspectes com la potenciació dels espais verds urbans, la seva gestió
sostenible, la conscienciació ciutadana, l’educació ambiental i la creació d’un
entorn propici per a la recepció i estada, tant dels residents com dels visitants i
turistes. Més enllà del reconeixement, suposa una bona oportunitat de cara a la
promoció turística del nostre municipi.
La societat deltebrenca demana un Deltebre més verd i més amable, un
paisatge urbà més acollidor i, en definitiva, un entorn que contribueixi de forma
activa a millorar la qualitat de vida de les persones.
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Per tot els motius exposats anteriorment, el Grup Municipal d’ERC-Més
Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre proposta al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Assumir el compromís municipal de vetllar per la imatge del municipi
a través de la potenciació de les zones verdes, la plantació d’elements florals a
parcs i jardins i el seu correcte manteniment durant tot l’any.
SEGON.- Liderar des de l’Ajuntament la iniciativa de guarnir els balcons del
municipi començant per totes les dependències municipals.
TERCER.- Acompanyar i facilitar des de l’Ajuntament les iniciatives ciutadanes,
tant de persones físiques com comerços, que promoguin espais verds.
QUART.- Iniciar els tràmits per sumar-se a la xarxa de Viles Florides durant
aquest any 2020, mitjançant la inscripció al registre de municipis que ja en
formen part.
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú.
Deltebre (Delta de l’Ebre), novembre de 2020.
Sgt. Joan Alginet Aliau, portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre a
l’Ajuntament de Deltebre.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor 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 NO quedant aprovada 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).
29È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER A LA REORIENTACIÓ DE LA NOVA
POLÍTICA AGRÍCOLA COMUNA (PAC)
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
procedeix a la lectura en la seva part bastant 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
Recentment, i després d'un intens debat des del juny 2018, el Parlament
Europeu ha aprovat el que serà la nova política europea en matèria
d'agricultura i el resultat no podria ser més preocupant.
La PAC es crea amb el Tractat de Roma (1957) amb l'objectiu de garantir la
seguretat alimentaria a tota Europa i protegir el mercat agrícola, establint preus
de preus mínims, l'atorgament de subvencions i la creació d'un mercat comú
que prioritzés els productes europeus. I de fet aquesta estratègia va
arribar a convertir l'Europa als anys vuitanta en el segon exportador
agrícola del món. L’any 1992, amb l’aparició dels ajuts directes als productors,
hi ha un canvi en el sistema i es passa dels ajuts a la producció als ajuts per
superfície. L'any 2003 continua l’evolució i els ajuts per superfície es deslliguen
de la producció i es fixen a partir d’un període de referència. Després d’aquests
anys d’evolució, ens trobem que avui al voltant del 80% dels fons de la PAC es
destinen a un 20% de receptors.
Així, la crisi i les dificultats que del sector agrari català per adaptar-se a les
condicions d’un mercat liberalitzat, obert i globalitzat, n’ha canviat l’estructura,
consolidant un procés d’integració entre els productors i empresa
agroalimentària, que els ha permès fer front als nous requeriments de mercat.
Aquests requeriments s’han d’afegir a la necessitat de produir amb criteris cada
vegada més sostenibles i respectuosos amb el medi, fent front a l’increment de
costos que això representa i que, aplicat sobre un sector envellit i amb falta de
relleu generacional, ha generat molts problemes al món rural com l'envelliment i
el despoblament.
L'emergència climàtica que vivim, ens porta també a reflexionar sobre la
necessitat que les empreses agroindustrials siguin cada cop més eficients i
sostenibles. Però la reforma de la PAC acabada d'aprovar pel Parlament
Europeu és contradictòria amb l'agenda verda i Pacte Verd Europeu. Per una
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banda rebutja reduir un 30% de les emissions del sector agroalimentari per al
2027 i per l’altra estableix que el 40% del pressupost de la PAC ha de contribuir
a objectius climàtics i adopta com a seva el “Green Deal” i l’estratègia “Farm to
Fork”.
Per això algunes organitzacions polítiques com d'Esquerra Republicana,
defensem que cal confeccionar una PAC que promogui la sostenibilitat de
l’activitat agrària i la seva contribució a la mitigació i adaptació al canvi climàtic,
garantint a agricultors i ramaders, unes condicions de vida dignes, amb un
sistema d’ajuts que prioritzin els agricultors professionals per davant de les
grans empreses no vinculades al sector.
Volem una PAC que incentivi una activitat agrària basada en les explotacions
de base familiar, que faciliti la producció d’aliments bons, sans i segurs amb
unes produccions respectuoses amb els recursos naturals, l’entorn, el medi
ambient i la biodiversitat, i que faci un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Malauradament, però, la Comissió Europea ha tirat endavant aquesta PAC amb
els vots de liberals i socialistes, i 2 dels 3 informes per part del PP i Vox.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre demanem
l’aprovació dels següents acords:
ACORDS
PRIMER.- Demanar a la Comissió Europea un canvi per orientar la PAC a favor
de les explotacions familiars professionals que són les que gestionen i
mantenen el territori i l’equilibri territorial.
SEGON.- Demanar a la Comissió Europea el canvi de la PAC de manera que
s’incentivin pràctiques agràries més respectuoses amb el medi ambient que
permetin una millor utilització dels recursos i es protegeixi la biodiversitat.
TERCER.- Mantenir el suport a les explotacions familiars a través d’una PAC
que els protegeixi i els faciliti eines per poder sobreviure en un mercat global i
liberalitzar el seu propi model d’emergències.
QUART.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris presents a la
comissió europea en representació de Catalunya, a Unió de Pagesos, a
l’associació de joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i la
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú.
Deltebre, desembre de 2020. Sgt.: Joan Alginet Aliau.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà 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.
30È.- MOCIÓ DE SD-CP PERQUÈ LA GENERALITAT DESTINI ELS 6
MILIONS D’EUROS PREVISTOS ALS PRESSUPOSTOS DEL 2020 PER
PALIAR ELS EFECTES DE LA REGRESSIÓ I SUBSIDÈNCIA DEL DELTA
DE L’EBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Aleix Ferré Ribes
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la moció següent:
“Qui subscriu, el grup municipal de SD-CP, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Recentment, el Ministeri per la Transició Ecològica i repte Demogràfic ha
presentat un avanç de proposta de Pla de Protecció del Delta - document de
treball - a la Taula de Consens com a interlocutors naturals del territori. És per
tant un pla encara obert a aportacions i modificacions i així ho va expressar el
secretari d'Estat de Medi Ambient als participants durant la reunió, després
d'escoltar les inquietuds d'alguns participants. Amb les aportacions de la Taula i
la Generalitat, es redactarà una nova versió del Pla que es posarà a exposició
pública a començaments del 2021 i per tant hi haurà un nou període de
participació social i institucional encara més ampli. El Pla de Protecció del Delta
definitiu sortirà d'aquest procés de participació pública.
La proposta de Pla recull un conjunt d'actuacions que per primera vegada una
Administració pública posa damunt la taula per abordar de forma conjunta els
fenòmens de la regressió i la subsidència del Delta, en paral·lel, mitjançant la
gestió i reubicació d'arenes litorals a curt termini, la creació de zones naturals
d'acomodació al litoral per dissipar l'energia dels temporals d'alta intensitat a
mitjà termini i la gestió de sediments fluvials dels embassaments a més llarg
termini. La mateixa Plataforma en Defensa de l'Ebre ha reconegut que és la
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primera vegada que l'Estat proposa mobilitzar sediments fluvials per compensar
els fenòmens de la regressió i la subsidència i s'ha felicitat per això.
El Pla deixa clar que l'acció prioritària i més urgent serà l'aportació d'arena des
de les penínsules de la Banya i el Fangar, zones d'acumulació, a les més fràgils
i regressives del de la costa: Trabucador, Illa de Buda, el front marítim entre
Riumar i la Marquesa i la bocana del riu Ebre. No s’esperarà a aprovar el
document definitiu per fer aquestes aportacions urgents que el litoral del Delta
necessita.
Des del temporal Glòria, l’única Administració que ha actuat invertint recursos,
2,2 milions d'euros concretament, en restaurar i recuperar la funcionalitat del
litoral deltaic greument afectat ha estat l'Estat. S'ha regenerat el Trabucador
que havia quedat submergit en un tram de 4 kms tornant a recuperar les
condicions naturals de la Badia dels Alfacs que acull la població més important
del món de Nacres mediterrànies (Pinna nobilis), una important activitat
marisquera i pesquera, a més d'una activitat salinera que en depèn. S'ha
restaurat i recrescut la platja de l'Illa de Buda que havia quedat comunicada
amb el mar en un tram centenars de metres, recuperant la funcionalitat de la
llacuna interior, i de retruc els seus valors ambientals habituals i les extraccions
pesqueres i cinegètiques tradicionals. I s'ha executat un cordó dunar de 6 kms
de longitud entre Riumar i el Fangar que ha protegit el sector arrosser posterior
de diferents temporals de llevant que han succeït des que es va construir, al
març fins pocs dies, ara al novembre.
Contràriament, la Generalitat de Catalunya tot i disposar des del mes de maig
d’una partida de 6 milions d'euros en el pressupost del 2020, mitjançant una
esmena del PSC i amb el suport de tots els grups parlamentaris, no ha estat
capaç d'invertir ni un euro en la protecció del Delta. No és cert l'argument que
això és una competència de l'Estat. La gestió del Domini Públic Marítim
Terrestre és una competència compartida entre la Generalitat i l'Estat des del
2008. I és una competència exclusiva de la Generalitat la protecció dels seus
espais naturals inclosos a la xarxa natura 2000, entre ells tot el litoral del Delta
de l'Ebre, cosa que l'habilita a actuar de forma unilateral si ho considera
convenient, igual que ho ha fet l'Estat per la via d'emergència.
El Delta de l’Ebre no pot esperar més, la Generalitat ha d’intervenir de manera
urgent invertint els 6 milions d’euros del pressupost del 2020. Una inversió
d’aquestes característiques no es pot deixar perdre per la inacció del
Departament de Territori i Sostenibilitat que és qui té competències en el
manteniment dels espais naturals. Aquests diners s’han d’invertir aquest any
perquè no podem permetre que passin a romanent per l’any vinent perquè han
estat incapaços d’invertir-los. Si no s’inverteixen aquests diners es perdran en
el total d’inversions de la Generalitat pel 2020, i encara que es prorroguin els
pressupostos pel 2021 i torni a haver una partida de 6 milions més, els del 2020
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ja s’hauran esfumat. Les actuacions al Delta requereixen una aportació
econòmica, sostinguda en el temps, per part de totes les administracions
competents, no només de l’Estat.
Confiem en el treball conjunt i solidari entre Administracions locals,
autonòmiques i estatals per afrontar amb èxit els grans reptes de futur que té
plantejats el Delta. Així mateix a traves del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència del Govern Espanyol s’invertiran recursos en actuacions per
combatre la regressió i la subsidència del Delta. Per part dels socialistes no
escatimarem esforços per no desviar-nos d'aquesta línia i ho demostrarem,
com ja hem fet, amb fets i mà estesa per l'acord i el diàleg.
Per tot això i davant aquesta situació insostenible, el grup Municipal SD-CP
proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següents
ACORDS:
1r.- Que la Generalitat destini de manera urgent els 6 milions d’euros
pressupostats per aquest any 2020, a emprendre de manera immediata les
actuacions previstes per evitar la regressió i subsidència del Delta de l’Ebre.
2n.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Departament de
Territori i Sostenibilitat , als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, als
Consells Comarcals de les Terres de l’Ebre, així com a tots els Ajuntaments de
les Terres de l’Ebre.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 de novembre de 2020. Grup Municipal SD-CP.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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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PART DE CONTROL
31È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1974/2020 A LA NÚM. 2149/2020
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. 1974/2020 a la núm. 2149/2020 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.
32È.- INFORMES D’ALCALDIA.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’Alcalde informa que fa unes
setmanes el Diputat al Congrés Ferran Bel en va posar en contacte amb
l’alcaldia per la problemàtica de la funció de defensa del territori i va demanar si
des de l’ajuntament de Deltebre es tenien propostes als efectes de presentarles de cara a les esmenes dels pressupostos generals de l’Estat i es va fer
esment a les pròpies propostes que es van fer a la Taula de Consens pel Delta,
ja que ara s’està parlant de la necessitat de que la Generalitat inverteixi i ell
com a alcalde de Deltebre ho va passar, ja que se defensa de forma
permanent.
Perquè estiguin tots al cas, ho va a enumerar i són les següents:
Una proposta seria de la pròpia Taula de Consens de 6.100.000 € que s’ha
denegat per part de l’Estat.
Proposta de protecció del litoral, sobre les inundacions del Delta de l’Ebre, que
consistiria en los dos camins del guarda, tant lo dels Alfacs com la revisió del
camí del guarda del Fangar, de Riumar a la Marquesa, i s’estaria parlant de
28.000 milions d’euros, que també s’ha denegat.
La protecció de la platja des de Riumar fins a la Bassa de l’Arena, amb 10
milions d’euros, que ha estat denegada.
El dragatge de la Badia del Fangar, de 2.800.000 euros que també s’ha
denegat.
Revisar un accés a la platja del Fangar de 2 milions d’euros, que s’ha denegat.
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L’àrea d’aparcaments a la platja de la Marquesa, al Fangar i a la Bassa de
l’Arena d’1.800.000 euros que també s’ha denegat.
El programa sobre els sediments fluvials al Delta de l’Ebre que proposava la
Taula de Consens d’1.120.000 € que també s’ha denegat.
La navegabilitat de la desembocadura de l’Ebre de 600.000 € que s’ha
denegat.
La millora ambiental del marge del Delta de l’Ebre entre Amposta i Sant Carles
de la Ràpita que també ho proposava la Taula de Consens de 500.000 € que
també s’ha denegat.
El programa i millora de la qualitat de l’aigua al Delta de l’Ebre de 470.000 €
que també va estar denegat.
La única proposta que s’ha transaccionat de totes les presentades i proposades
per ell mateix com a Alcalde de Deltebre, seria la del desaigüe del “préstamo”
que tot i que l’aportació la demanàvem molt superior i és de 250.000 € que
agraeix al Govern de l’Estat que l’acceptat i al Diputat per haver-la presentat.
Aquestes serien les esmenes presentades a instàncies d’aquesta Alcaldia.
També li consta que a través del grup d’Esquerra Republicana s’han presentat
esmenes en la línia de la Taula de Consens que tampoc s’han acceptat en la
tramitació i ens quedem amb aquesta xifra que el Sr. Alginet deia abans, però
com informes d’alcaldia deixa de manifest totes les propostes que s’han anat
fent i que van en la línia de la pròpia Taula de Consens, per no entrar en
partidismes com han vist fa un moment.
En segon lloc informa de que avui s’hauria d’haver donat compte del Pla de
Reactivació Socioeconòmica, però han preferit fer-ho al mes de gener de 2021
ja que havien varis punts i no volien allargar-ho més del compte, a més que es
vol tenir l’any 2020 tancat per tal de poder-ho explicar millor. Per tant, al ple del
gener se farà el donar compte trimestral del Pla de Reactivació
Socioeconòmica.
Per últim, el Sr. Alcalde informa que enguany per donar una mica més d’alegria
aquestes festes de Nadal i han fet un petit sobreesforç pel que fa a la
il·luminació a les artèries principals del nostre municipi per tal de donar una
mica més d’amabilitat al context de Nadal, malgrat la situació de crisi sanitària
que s’està vivint i per també desitjar unes festes de Nadal lo millor possibles,
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per a que dintre les precaucions sanitàries, tothom pugui gaudir d’unes bones
festes de Nadal, però que a més es pugui acabar el 2020 com més aviat millor i
esperant que el 2021 porti molta més esperança, més benestar i molta més
predisposició.
Des de l’ajuntament emplaça als veïns i veïnes a que gaudeixin d’uns bones
festes de Nadal.
33È.- PROPOSTES URGENTS
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que hi ha una
proposta urgent de modificació no substancial de l’article 4 dels estatuts de
l’associació Taula de Consens pel Delta, i per tant el primer que s’ha de fer és
votar la urgència de la mateixa, quedant aprovada per unanimitat.
33:A).- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
NO SUBSTANCIAL DE L’ARTICLE 4 DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
TAULA DE CONSENS PEL DELTA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde procedeix a
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, com a alcalde-president, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que per acord de ple municipal de data 27 de maig de 2020 es van
adoptar els següents acords:
“1r.- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre a l’Associació
Taula de Consens pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part
expositiva de la proposta.
2n.- L'acord d'adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d'un mes
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els
interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents. En el cas que se´n
presentin seran resoltes pel ple de la Corporació i en el cas que no se’n
presentin l’acord d’adhesió esdevindrà definitiu. Aprovada definitivament
l'adhesió es remetrà l'acord a l'Associació Taula de Consens pel Delta, als
efectes oportuns.
3r.- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació
Taula de Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es
dóna per reproduït.
4t.- Designar representant de l’Ajuntament de Deltebre a l’Associació Taula de
Consens pel Delta al Sr. Lluís Soler Panisello, alcalde-president.
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5è.- Notificar el present acord a la resta de municipis i ens membres de
l’Associació.
6è.- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per signar quants
documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.
7è.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees
d’hisenda i relacions institucionals per al seu coneixement”.
Atès que el Registre d’Associacions del Departament de Justícia ha donat el
vistiplau a la proposta de modificació de l’article 4 dels Estatuts de l’Associació
per quant segons l’esmentat registre presentava una lleu incoherència, quedant
redactat de la següent manera:
“Capítol II. Els membres de l’Associació i els seus drets i obligacions
Article 4
1. Són membres fundadors Formen part de l’Associació Taula de Consens pel
Delta els Ajuntaments de l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant
Jaume d’Enveja i Sant Carles de la Ràpita, i les Comunitats de Regants de la Dreta
de l’Ebre (Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre) i de
l’Esquerra de l’Ebre (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre) i mitjançant
els seus Alcaldes i Presidents respectivament o en absència d’aquests, les
persones físiques amb càrrec electe de les corporacions esmentades i delegades
mitjançant certificat per part de cada òrgan dels esmentats.
2. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que, de
manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan
emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple
dret, amb dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres
de la Junta Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets
derivats d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
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2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han
d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.
Per integrar-se a l’Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta
Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que
tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata”.

Atès que es tracta d’una modificació no substancial del redactat dels estatuts i
per tant l’Ajuntament de Deltebre com a membre de l’Associació de la TAULA
DE CONSENS PEL DELTA ha de donar el vistiplau a aquesta modificació
sense que això suposi un tràmit de modificació dels esmentats estatuts
aprovats definitivament.
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Donar el vistiplau a la modificació no substancial de l’article 4 dels estatuts
de l’Associació Taula de Consens pel Delta.
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a signar la modificació dels esmentats
estatuts als efectes d’enllestir el tràmit de constitució de l’Associació.
3r.- Notificar el present acord a la resta de municipis i ens membres de
l’Associació.
4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees
d’hisenda i relacions institucionals per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de desembre de 2020. Sgt. Lluís Soler Panisello.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor 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
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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.
34È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
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, en primer lloc
insisteix amb el tema de la deixalleria i pregunta al regidor Joan Lucas, com
està ja que no s’ha fet res des de l’últim ple que també ho va preguntar.
Al Sr. Castro li diu que a l’últim ple ja li va comentar lo de la senyalització vial
del paviment que està desgastada i encara no s’ha fet res, només un pas de
vianants que està prop de la seva casa, que suposa que ho van pintar perquè
hi viu ell i també van posar el radar, és demagògic, però hi ha més carrers amb
passos de vianants per repintar, per exemple l’Av. Esportiva, Goles de l’Ebre,
en fi, a diferents llocs.
També ha vist que se tallen les palmeres, i hi ha una a l’entrada del poble que
té molt mala pinta i no es pot permetre tindre-ho així en aquestes condicions.
És normal que no es puguin acollir a lo de les viles florides perquè si dos
jardins que hi ha al poble no es poden controlar, encara menys això.
Pel que fa al polígon, ha crescut en activitat, és motiu de celebració, però s’ha
observat i hi ha més queixes de que la gent allí aparca al pas de vianants, a la
vorera i com es pot. No hi ha prou aparcaments tant per a clients com per a
treballadors i per tant s’hauria de mirar de fer alguna cosa al respecte.
També insisteix amb el tema de l’enllumenat del polígon que és insuficient.
Continua dient que a la zona de les quatre carreteres la gent aparca als passos
de vianants, etc, i es fa el que es vol, i dona la sensació de manca de control en
la circulació i aparcaments.
Els veïns de les Goles de l’Ebre cap al bar 21, li han dit que van presentar una
instància a l’ajuntament demanant una zona d’aparcament i li han preguntat si
se sap alguna cosa sobre aquest tema.
Contesta el Sr. Castro, i diu que referent al tema de la senyalització viària al
terra, són conscients que està desgastada, en el moment que s’iniciï el nou
pressupost es mirarà d’habilitar partides per poder fer la senyalització i tot i amb
això, té clar que hi ha moltes coses a millorar, tot i que entén la funció
fiscalitzadora i de control del Sr. Ferré, però la prioritat des del govern és seguir
la pauta que porten de governança.
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Referent als aparcaments del polígon, s’està treballant amb el tema, estan
pendents de signar un conveni per uns terrenys privats, per poder tenir l’ús
d’aquests i poder aparcar. Es volia passar aquesta setmana per Junta de
Govern però per temes de la propietat no s’ha pogut fer. El regidor Joan Lucas
també està al cas i només manca senyalitzar-ho.
Afegeix que ja fa més de dos mesos que va anar a parlar amb les persones
que s’estaven queixant i la manera de solucionar-ho és fer el conveni amb la
propietat dels terrenys, que és on se volen posar els aparcaments.
Pel que fa al projecte de Goles de l’Ebre se va rebre una instància, es farà el
projecte ja que estem amb una despesa important en l’adequació de voreres
que no s’havia fet mai i aquesta inversió en adequar els accessos de les
voreres de les vies troncals del municipi, en el seu moment s’intentarà incloure i
quan la voluntat sigui de fer-ho, no li capi dubte de que s’iniciaran les obres,
com s’ha fet a l’Av. Germans Carsi, Assumpció, Esportiva, Trinquet, amb
l’accessibilitat, millora i senyalització, perquè s’ha fet una despesa important.
El Sr. Joan Lucas li contesta en respecte a la deixalleria i diu que si es referent
a la retirada de residus electrònics i especials, van per mig de OFIRAEE, que
és una empresa de retirada de residus d’aparells electrònics i fa la gestió i està
contínuament darrera ells per a que vinguin a recollir-ho, però també tenen
mots de retards i li consta que tenen també el mateix problema al COPATE i si
és en referència als residus especials, al mes de juny se van retirar prop de 20
tones d’aquests residus que venien acumulant-se d’anys anteriors i li
sorprendria que estiguessin amb la mateixa situació, però en qualsevol cas ho
comprovaran si és així.
En quan a la palmera, té raó, és l’única que en té coneixement que està morta i
afectada, que està inclosa al contracte que s’ha fet ara, i és evident que s’ha de
prioritzar perquè dona mala imatge.
Lo que no pot permetre és que el Sr. Ferré digui que a les zones verdes no ens
hem sortim.
Al poble més de 30 parcs i jardins, places i més de 6,5 km de passeig fluvial,
equipaments i edificis municipals i espais públics, a Riumar tenim més de 26
zones enjardinades, més de 58.000 m2 de zones verdes, quasi 6 ha a banda
de tot el passeig fluvial, si això per al Sr. Aleix són només dos zones verdes i
com diu no ens aclarim, que se ho faci mirar.
El Sr. Aleix contesta que ja li ha quedat clar el que ha dit el Sr. Lucas, però
justament les que veu cada dia i estan en mal estat.
I el que deia de la deixalleria, no anava pel que ha dit el Sr. Lucas, ja li va
quedar clar que es van retirar els productes tòxics, més que res era per les
càmares de vigilància, els contenidors que estan en mal estat, excrements dins
a la deixalleria, altres detalls petits que també s’han de cuidar.
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El Sr. Lucas contesta que el tema dels contenidors es mirarà a veure quins són
perquè se faran les transferències i canvis de contenidors, si són dels propis
nostres es retiraran. En quan als excrements, allí hi ha un operari que és per al
manteniment i neteja de la deixalleria, es parlarà amb l’empresa que és
l’encarregada de la gestió de la deixalleria per a que faci el correcte
manteniment.
Pel que fa a la vigilància es parlarà amb la policia per a que s’incrementi
aquesta.
Pren la paraula ara el Sr. Joan Alginet d’ERC i diu que abans de fer els precs i
preguntes li agraeix al Sr. Alcalde que hagi nomenat l’aportació que ha fet
Esquerra Republicana a Madrid en relació al Delta, i si li sembla bé enviaran
per escrit les propostes que s’han fet, si s’han denegat o acceptat i al proper
plenari a informes d’alcaldia si té a be expressar-ho el Sr. Alcalde també estaria
bé i així d’alguna manera la voluntat de consensuar i anar tots a una, doncs
aquelles forces polítiques que hagin ajudat o al menys ho hagin intentat, se
doni compte al plenari com ha fet l’alcalde.
En segon lloc, continua dient que el dia 14 de febrer hi haurà eleccions al
Parlament de Catalunya, avui li consta que ha hagut una reunió amb el
Conseller Bernat Soler en relació al procediment electoral i pel que fa als
espais que s’hauran d’habilitar de cara al 14 de febrer, li agradaria saber com
ha anat aquesta reunió, el que s’ha plantejat i que preveu Deltebre per a que la
jornada del 14 de febrer se pugui desenvolupar amb tota normalitat i que la
situació que s’està vivint de la pandèmia no afecti al dret de vot.
Intervé el Sr. Carlos Bel d’ERC i diu que igual que ha comentat el Sr. Ferré
sobre els passos de vianants i sí que ha contestat el Sr. Castro, però a més
pensen que s’hauria de donar la principal prioritat pel volum de trànsit que té i
tal i com està seria el Passeig Reinosa.
En segon lloc, a l’escola Sant Miquel, el carrer que va des del carrer Sant
Miquel fins al pavelló esportiu “Lo Salat”, tant a l’hora d’entrada com a la de
sortida dels alumnes se creen situacions perilloses, sobretot amb els xiquets i
xiquetes que van caminant o en bicicleta i amb els cotxes, per això demanen si
es pogués habilitar un carril bici delimitat per exemple amb les pilones que han
posat a l’entrada de l’escola pel pavelló esportiu, per donar una major
seguretat.
També indica que al punt del passeig del riu davant del Xino-Xano hi ha una
zona totalment fosca i perillosa, no sap si és perquè hi ha una lluminària que no
funciona o no hi ha.
El Sr. Alcalde passa la paraula a la Sra. Vanessa Callau d’ERC i aquesta
pregunta sobre les festes de Nadal, sobretot pels xiquets i xiquetes, de quins
propòsits hi ha a fer, de com se vol realitzar la cavalcada del Pare Noël i de
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Reis Mags, perquè estan d’acord tal com es va parlar al Consell Municipal de
que els nens i nenes del municipi no poden quedar-se sense.
Contesta en primer lloc, el Sr. Castro, i diu que en la mateixa línia que ha
comentat al Sr. Aleix, amb el passeig Reinosa es mirarà la pintura de la via i a
l’Av. Esportiva.
Pel tema del col·legi Sant Miquel, s’estan mirant fórmules per generar
aparcaments per poder aparcar més fàcilment i també es revisa la mobilitat de
la zona, donat que moltes vegades va la policia local a organitzar el trànsit però
és molt complicat que la policia pugui estar quatre vegades al dia al mateix lloc,
regulant el trànsit. Suposa que el colapse està al mateix carrer Sant Miquel.
El Sr. Bel aclareix que ell se referia a habilitar un carril bici per donar-los
seguretat, està clar que allí se crea un colapse d’entrada i sortida i que és
inevitable, per tant intentar crear un carril bici delimitat i que els crios tinguin
més seguretat.
El Sr. Alcalde intervé i diu que fa dies que s’està mirant aquesta zona sobre la
mobilitat dels carrers de l’escola Sant Miquel i s’estan valorant diferents opcions
però en qualsevol cas, si vol el Sr. Bel queden un dia amb el Sr. Castro i ell
mateix si pot, i es valoraran totes les propostes juntes, abans d’actuar.
Continua el Sr. Castro i contesta a lo que ha preguntat el Sr. Bel de la llum de
la zona del Xino-Xano, i diu que revisaran el que falla. Tot i que totes les nits
estan rebent informació de la policia, inclús regidors que van per la nit a revisar
les llums del poble, de Riumar, etc., és una constant el tema de l’enllumenat
públic en aquest poble, i per això s’han pres mesures de passar a LED zones
importants, però igualment revisaran tot l’enllumenat de Passeig Reinosa, la
veritat és que s’estan canviant lluminàries tots els dies, per tant es buscarà la
solució.
El Sr. Alcalde afegeix que totes les zones discontinues on no hi ha enllumenat
al Passeig Fluvial, tenen els projectes fets i tal com es va explicar al ple de
pressupostos per aquest any 2021 hi ha previst senyalitzar l’enllumenat que fa
molts anys que està a mitges i finalitzar la part de Jesús i Maria i l’any següent
2022 finalitzar la part de La Cava.
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Andreu per contestar al tema de les
eleccions i aquest diu que aquest matí ell mateix ha assistit a la reunió que ha
presidit el Conseller Soler i s’ha fet una breu explicació de com serà el
funcionament, quan rebran la documentació s’analitzaran quins són els espais
que s’hauran d’habilitar. Sí cal explicar el tema de les distàncies, se recomana
que als recomptes només siguin present els interventors, guardar la distància
de 1,50-2 metres entre les persones que vagin a votar, s’hauran de fer proves
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PCR a tots els membres de meses, són unes mesures bastant estrictes i
també, en quan a l’aportació de material que la mateixa Conselleria facilitarà,
alguns representants han expressat los seus dubtes, etc, llavors quan es tingui
la documentació amb tots els detalls ja s’organitzarà i qualsevol cosa que hagi
ho sabran i ho aniran fent públic.
El Sr. Alcalde passa la paraula a la regidora Carme Franch, pel que fa a la
resposta sobre les festes de Nadal i aquesta explica que enguany donada la
casuística que hi ha es farà una cavalcada totalment rodada sense parades,
sense gent a peu que començarà des del carrer Amposta, més conegut com la
rotonda de Catxina i acabarà a la sortida, al Buitre. També s’ha pensat en
posar unes bústies que substituiran al patge real, perquè enguany no es podia
fer. Se posaran a la Plaça Elena Errea, a l’ajuntament, davant al forn de
Fresquet, al Consell de Riumar. Al costat de les bústies han adaptat uns
xumets gegants per a poder dipositar els xumets los crios petits.
A la cavalcada anirà la policia i protecció civil per regular les distàncies de
seguretat entre persones, i tothom anirà amb les mesures de seguretat d’acord
amb la normativa del COVID.
L’alcalde puntualitza que aquest any serà una cavalcada rodada sense parades
per tal de que no s’acumuli la gent i també per donar uniformitat a tota la trama
urbana del municipi, que sortirà des de la punta de les Goles de l’Ebre fins a la
punta del carrer Amposta al Molí dels Mirons que donarà contingut a la trama
de l’artèria principal del casc urbà del municipi i això també és un tema
important a destacar i com és un any complicat com més amplia se posi la
cavalcada menys concentració de gent hi haurà, i per això amb la regidoria de
festes s’ha treballat amb aquesta línia i d’acord amb tots els voluntaris de la
cavalcada i que també estan preparant les carrosses.
Per últim queda el tema de les esmenes que ha comentat el Sr. Alginet d’ERC,
i a informes d’alcaldia ja ha citat les esmenes que ha presentat el diputat Ferran
Bel perquè li ho va demanar directament i com a Alcalde de Deltebre dóna
aquest punt de priorització a totes les accions municipals més enllà de les
pròpies de la Taula de Consens pel Delta.
Hi ha algunes de més que creu que són molt substancials de dèficits històrics i
que ha nomenat. No té cap problema en citar les esmenes d’ERC si li ho
demana perquè també les té i les citarà avui mateix.
Una d’ERC de “ Gestión de arenas del litoral en el Delta del Ebro”, la mateixa
que ha nomenat abans de l’aportació de sorres, que és la que la Taula de
Consens xifrava en 6.100.000 €, que d’entrada no està aprovada.
L’altra seria la “Redacción de proyectos de protección del litoral del Delta del
Ebro” que també aglutinarà els projectes que havien demanat a les esmenes
de la Taula de Consens, i que també ha citat abans del diputat Bel, que tampoc
s’ha acceptat.
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I l’altra seria la “Mejora medioambiental del margen del Delta, camino del
guarda litoral de la Badia dels Alfacs”, que també és la que diu la Taula de
Consens. Així com el diputat Bel n’ha fet dos, una particular de Deltebre i l’altra
de tot el Delta, en el cas de l’esmena d’ERC només parla del camí dels Alfacs i
no s’ha acceptat.
Les altres onze són les que ha citat abans i que malauradament no s’han
acceptat.
El Sr. Alginet li dona les gràcies a l’alcalde per haver citat les esmenes d’ERC,
tot i que no s’han acceptat.
Continua i diu que com l’alcalde ha dit que aquest seria l’últim ple de l’any, si li
permet des del seu grup vol expressar les bones festes i Bon Nadal a la
ciutadania de Deltebre, desitjar un millor 2021 per a tothom, carregat de salut,
esperança, il·lusió i confiança en seguir treballant totes i tots per Deltebre.
També agraeix i felicita com a grup a tots els treballadors i treballadores de
l’ajuntament, als regidors i regidores de la corporació i a l’alcalde. Que
aquestes festes de nadal ens serveixin per estar amb les persones que
poguéssim, per les mesures que s’ha aplicat, i que l’any 2021 pugui ser l’any
dels plens presencials, ja que no és el mateix estar a casa que al saló de plens,
que és el saló insignia del nostre poble.
Intervé el Sr. Alcalde i desitja bones festes a totes i tots, i que ens puguem
trobar tal i com ha dit el Sr. Alginet de forma presencial, que donarà solemnitat
que toca als plenaris municipals i no fer-ho per via telemàtica.
Bons Nadals!!

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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