Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 11/2020
DATA: 4 DE NOVEMBRE DE 2020
HORA INICI: 21:32 H.
HORA FINALITZACIO: 23:58 H.
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 10/2020, DE 21 D’OCTUBRE DE 2020

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
#DeltebreProjecció
SERVEI A LES PERSONES
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2N.-DICTAMEN DE PROPOSTA EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DEL
REGLAMENT DE CESSIÓ I ÚS D’EQUIPS INFOMATICS REUTILITZABLES
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 28 d’octubre de 2020, la Sra. Lluïsa Ventura
Galiano, regidora de servei a les persones, procedeix a la lectura en la seva
part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura i Galiano, regidora de servei a les persones de
l’Àrea #DeltebreProjecció, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar el Reglament que té per objecte
definir les condicions en les que empreses i particulars donaran a l’Ajuntament
de Deltebre equips informàtics reutilitzables per a que aquest els pugui cedir a
particulars en situació de vulnerabilitat econòmica.
2.- L’objectiu d’aquest Reglament és en primer lloc regular el sistema de
donació per part de qualsevol particular, empresa o entitat d’equipaments
informàtics a l’Ajuntament de Deltebre amb la intenció que aquest últim cedeixi
aquests equipaments a particulars en situació de vulnerabilitat econòmica. En
segon lloc regular aquesta cessió, establint els criteris i el procediment de
concessió, els criteris per presentar una sol·licitud, la documentació a aportar,
les obligacions dels beneficiaris i les causes d’extinció de la cessió així com la
forma de reintegrament dels equipaments cedits.
FONAMENTS
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquests potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels ajuntament
es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són normes de
naturalesa reglamentària.
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En el mateix sentit, l’article 55 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les
entitats locals poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar
bans, que en cap cas poden oposar-se a les lleis
L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
1r. Amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
2n. Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simples dels
membres presents, en els termes del que disposa l’article 47 de la LRBRL.
3r. Informació pública i audiència de les persones interessades del termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la
Corporació, al BOPT, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns,
societats i a les entitats que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
4rt. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simples dels membres presents. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
5è. Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre del
reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació, al
BOPT i al butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOPT en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegre i fefaent del text definitiu aprovat
s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en
el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor
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una vegada transcorregut 15 dies des d’aquesta comunicació, si les
administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Publicar anunci informatiu sobre la voluntat d'aquest ajuntament
d'aprovar el Reglament PER A DETERMINAR LES CONDICIONS
GENERALS DE LA CESSIÓ I ÚS D’EQUIPAMENT INFORMATIC
REUTILITZABLE a la web municipal, així com al portal de transparència, de
conformitat amb l'art. 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, per un termini de 20 dies
hàbils.
Per mig de la consulta pública s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
SEGON.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda i a l’Àrea #DeltebreProjecció subàrea de Servei a les Persones per al
seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 20 d’octubre 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
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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
3R.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA INCORPORACIÓ DE LES
OBSERVACIONS DE L’INFORME EMÈS PER PART DE LA SUBDIRECCIÓ
GENERAL DE DOMINI PÚBLIC MARÍTIMO-TERRESTRE
A LA
DOCUMENTACIÓ DEL POUM 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, com a alcalde-president de l’Ajuntament
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
I. ANTECEDENTS DE FET
I. El ple de l’Ajuntament de Deltebre, en sessió de data 10 de juliol de 2018 va
aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) juntament
amb l’Estudi Ambiental Estratègic i resta de documents que l’integren i
acompanyen i el va sotmetre a informació pública durant un termini de 45 dies
a comptar des de la publicació del corresponent anunci. També el plenari va
acordar la suspensió de llicències per un termini d’1 any.
II. De conformitat a allò que estableix l’article 85.8 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, de manera
simultània al tràmit d’informació pública citat, es van sol·licitar els informes als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials. D’altra
banda, i conforme a allò que estableix l’article 85.7 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost, simultàniament al tràmit d’informació pública, també es va
concedir audiència als Ajuntaments confrontants amb el terme municipal.
III. En el procés d’avaluació ambiental del POUM i d’acord amb el què es
preveu a la disposició transitòria divuitena, apartat b) quart i cinquè,
l’Ajuntament va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat la proposta
de la memòria ambiental i proposta del pla que es preveia sotmetre a aprovació
provisional.
IV. Donant compliment a l’establert per l’article 86 bis i a la Disposició
Transitòria Divuitena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’Ajuntament de
Deltebre va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre la documentació que es pretenia sotmetre a aprovació provisional,
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juntament amb còpia de totes les al·legacions presentades, amb la finalitat de
que dit òrgan emetés el corresponent informe urbanístic i territorial.
V. Al plenari municipal del mes de juliol de 2019 es va acordar la pròrroga de la
suspensió de llicències per un termini d’1 any més.
VI. La Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, va remetre els
documents que integren el POUM al Servei Provincial de Costes a efectes de
que s’emetés nou informe previ a l’aprovació definitiva del POUM de Deltebre.
VII. La Subdirecció General de Domini Públic Marítimo-Terrestre va informar
desfavorablement la documentació al detectar algunes errades de caire
subsanable. Un cop l’equip redactor ha corregit els documents, cal enviar
novament el document diligenciat al Servei Provincial de Costes per tal que
s’emeti nou informe amb caràcter previ a l’aprovació definitiva per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre.
VIII.- Durant el procés de revisió dels documents es van detectar diverses
errades materials que van estar traslladades a l’equip redactor per tal que ho
subsanès.
Per tot,
A la vista dels documents presentats, i una vegada analitzat el seu contingut,
considerant que les determinacions del POUM de Deltebre, són les més
adequades per donar resposta a les necessitats del municipi i tenint en compte
la seva adequació al marc de la planificació territorial de referència, així com als
plans de caràcter sectorial.
A la vista de l’informe de la Subdirecció General de Domini Públic MarítimoTerrestre.
A la vista dels informes tècnics-jurídics que figuren a l’expedient.
PROPOSO al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER
Incorporar les observacions contingudes a l’informe emès per part de la
Subdirecció General de Domini Públic Marítimo-Terrestre de 3 d’octubre de
2020 a la documentació del POUM de Deltebre.
SEGON
Incorporar la subsanació d’errades materials detectades a la documentació del
POUM de Deltebre.
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TERCER
Elevar novament l’expedient del POUM de Deltebre, degudament diligenciat i
juntament amb tota la documentació que l’integra, així com còpia completa de
l’expedient administratiu, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre per tal que doni trasllat al Servei Provincial de Costas i sol·liciti nou
informe.
QUART
Instar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per tal que
un cop es rebi l’informe favorable de Costas, es procedeixi a l’aprovació
definitiva i posterior publicació al DOGC del POUM de Deltebre.
CINQUÈ
Fer públic els presents acords per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5
del TRLU
SISÈ
Traslladar ell 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), 30 d’octubre 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 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’absenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan
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Carlos Bel Carbó (ERC-MD), 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.
#DeltebreEficient
GESTIÓ INTERNA
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CENTRE ESPORTIU DELTA.
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 28 d’octubre de 2020, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta
següent:
“La que subscriu, com a Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient, en ús
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació
eleva la següent INFORMACIÓ:
Identificació de l’expedient
Expedient: 2020/5850
Assumpte: Modificació del Reglament del Centre Esportiu del Delta.
1. ANTECEDENTS
Atès que en la sessió ordinària de ple municipal celebrada el dia 22 de
gener de 2020 s’aprovà la modificació del Reglament del Centre Esportiu del
Delta i es publicà el mateix al BOPT de data 18 de març de 2020 (CVE202001937) per a la seva entrada en vigor.
Atesa la necessitat de modificar-ne de nou el Reglament, per tal d'adaptar el
contingut de les seves disposicions a la realitat actual.
2. FONAMENTS DE DRET
1.Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local
de Catalunya (en
endavant,
TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat reglamentària, és
a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques.
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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.
2. L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
a) 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.
b) Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
c) L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al
BOP, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o a les
associacions que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
3. 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.
4. Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOP en què es publica el text íntegre.
5. 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.
9

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Centre Esportiu
del Delta.
SEGON.- Exposar al públic, per termini de trenta dies hàbils, el text de la
modificació del R eglament del Centre Esportiu del Delta, inserint anuncis al
BOPT, al DOGC, al Tauler d’Anuncis Electrònic de l’Ajuntament i a un diari, per
poder ser examinat l’expedient i presentar les al·legacions, suggeriments i
reclamacions que es considerin convenients. El termini d'informació pública
començarà a comptar des de l'endemà de la publicació de l’anunci d’exposició
al BOPT. En el cas que no es presentin reclamacions durant el període
d'exposició publica, el present acord s'elevarà a definitiu sense necessitat
de resolució expressa.
TERCER.- Aprovada definitivament la modificació del Reglament, es
publicarà el seu text íntegre en el BOP de Tarragona i al butlletí informatiu local
per a la seva entrada en vigor. Així mateix, es publicarà en el Tauler d’Anuncis
Electrònic de la Corporació i s’inserirà el corresponent edicte en el DOGC,
anunciant la referència del BOPT on s’hagi publicat el text modificat.
Tanmateix, en compliment de l'article 10.1.a) de la Llei 19/2014, es publicarà al
Portal de la Transparència la versió consolidada del reglament.
QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
CINQUÈ.- Traslladar l’acord adoptat a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea de
gestió interna i a l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea d’esport i benestar, als efectes
pertinents.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 23 d’octubre de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.
HISENDA
5È.- DONAR COMPTE PLA ANUAL CONTROL FINANCER 2020.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia es dona compte del pla anual de control financer
2020, restant el ple assabentat.
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’ESTABLIMENT I
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 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
#DeltebreEficient de data 28 d’octubre de 2020, la Sra. EIisabeth Tomàs
Franch, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu M Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Vist els documents de l’establiment i modificació de les ordenances per a
l’exercici 2021 que s’adjunten com a annex a aquesta proposta.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient en relació a la tramitació de
l’expedient.
Vistos els estudis econòmics que consten a l’expedient en relació a
l’establiment i modificació de les ordenances.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment l’establiment i modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2021, d’acord amb el document annex que s’acompanya a aquesta
proposta.
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SEGON.
Exposar al públic el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d'anuncis electrònic de la Corporació, així com en el portal de
transparència d'aquest Ajuntament, a la web www.deltebre.cat per tal de que
contra el mateix, en un termini de TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les
al·legacions o reclamacions que s’estimin pertinents, en el benentès de què, en
cas de no presentar-se’n, s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre
tràmit. En el cas que es presentin seran resoltes pel ple municipal.
TERCER.
Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 26 d’octubre de 2020. Sgt. M Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà 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’absenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan
Carlos Bel Carbó (ERC-MD), 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.
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7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST,
PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES EXECUCIÓ 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
#DeltebreEficient de data 28 d’octubre de 2020, el Sr. Andreu Curto Castells,
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
#DeltebreEficicient 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
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2021.
En data 28 d’octubre de 2020 la interventora ha emès informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la
Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
La Comissió Informativa de #DeltebreEficient hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el
pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels
pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases
d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial.
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost
general.
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial
del pressupost.
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada
en vigor del pressupost.
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L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat
de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb
problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu
pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de
l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el
seu pla d’ajust.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi
d'Estabilitat Pressupostària.
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
Acord del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 de suspensió de
les regles fiscals per al 2020 i 2021 de les entitats locals ratificat pel Ple del
Congres de Diputats de data 20 d’octubre de 2020.
Reglament núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per
Eurostat.
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació
dels següents ACORDS:
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1r.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2021, el qual,
resumit per capítols, és el següent:
INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ENTITAT

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos

6.606.000,00.-€
150.000,00.-€
3.404.800,00.-€

4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals

2.948.430,00.-€
384.600,00.-€
30.000,00.-€

B) OPERACIONS DE CAPITAL
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

1.461.786,00.-€
65.000,00.-€
1.699.384,00.-€

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

16.750.000,00.-€
PRESSUPOST DE L’ENTITAT

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres

4.430.000,00.-€
5.170.293,86.-€
65.000,00.-€

4. Transferències corrents
5. Fons de contingència

1.557.720,72.-€
81.815,42.-€

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

5.140.170,00.-€
0,00.-€
65.000,00.-€
240.000,00.-€

TOTAL DESPESES

16.750.000,00.-€
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2n.- Aprovar la plantilla de personal que s’adjunta a la documentació annexa a
la proposta. També s’adjunta l’organigrama com a base d’organització funcional
dels serveis de la corporació.
3r.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4t.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
5è.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 d’octubre de 2020. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.
MOCIONS
8È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER MOSTRAR EL REBUIG A LA INVASIÓ DE
COMPETÈNCIES QUE SUPOSA LA LLEI ESPANYOLA DE BOMBERS
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:
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
No sorprèn la voluntat centralitzadora del govern estatal, que ja el 2018 es va
presentar una proposició de llei sobre el cos de bombers que finalment no va
tirar endavant. Ara, de nou, trobem dos textos que, en cas de ser aprovats,
suposaran una pèrdua d’autonomia per als territoris que, com Catalunya, tenim
un model propi de seguretat i emergències. Són el “Proyecto de acuerdo del
consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de
Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los
Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos en el marco del
sistema nacional de protección civil” I preocupa especialment que aquest debat
es produeixi precisament ara, en mans del govern del PSOE i PODEMOS.
A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994
es va aprovar la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de
prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, i LLEI 4/1997, de
20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Normativa que permet
desenvolupar les competències exclusives en prevenció d’incendis i protecció
civil, i que estableixen el model català, un model propi, mixt (professional,
voluntari, d’empresa).
A més, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 132, estableix que les
competències en protecció civil són pròpies. També l’article 176, s’indica que
els efectes de col·laboració amb l’estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de
les competències que ens corresponen en matèria d’emergències i catàstrofes.
Els textos presentats pel govern espanyol, suposen una clara invasió de
competències, tant autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament,
preveu òrgans de coordinació i direcció estatals i complementaris als ja
previstos als plans d’emergències de Catalunya, incloent l’obligació d’establir
comitès de direcció autonòmics complementaris als que tenim i fins i tot la
potestat de l’estat de planificar i conduir les operacions sobre el terreny.
La Ley de bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i
direcció, quan per exemple ja existeix una escola de bombers que es va
integrar a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya l’any 2007. Els bombers
són recursos operatius integrats en els plans d’emergències de Catalunya que
treballen coordinadament amb altres cossos i amb la coordinació de protecció
civil i la direcció de la conselleria d’Interior.
En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar els cossos sota la
coordinació única centralitzada i en mans de l’estat espanyol.
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Per tot aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de
Deltebre demana l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè
suposa una clara invasió de competències.
SEGON.- Demanar al govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto
de acuerdo del consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal
General de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación
de los Servicios de prevención, extinción de incendios y salvamentos en el
marco del sistema nacional de protección civil”.
TERCER.- Exigir al govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències
territorials per desenvolupar el seu propi model d’emergències.
QUART.- Demanar a tots els diputats i diputades catalans que votin en contra
dels textos en totes les fases del debat parlamentari.
CINQUÈ.- Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i
les persones que treballen en el sector de les emergències per la feina que
realitzen, sovint amb condicions extremes.
SISÈ.- Sol·licitar la implantació d'un parc de bombers al Delta de l'Ebre,
concretament al municipi de Deltebre. Traslladar aquesta petició a la
Conselleria d'Interior de la Generalitat i al Departament de la Vicepresidència i
d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya per que es faci efectiva la
sol·licitud i es doti la corresponent partida pressupostària.
SETÈ.- Traslladar aquests acord als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, al Govern Espanyol, a la conselleria d’Interior i a les associacions de
professionals de bombers i a Bombers per la República.
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.
18

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 unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.
PART DE CONTROL
9È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1911/2020 A LA NÚM. 1973/2020
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. 1911/2020 a la núm. 1973/2020 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.
10È.- INFORMES D’ALCALDIA
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula al
Tinent d’Alcaldia de #DeltebreProjecció, Sr. Carlos Serra i diu el següent:
Se tracta d’un balanç per un informe de la temporada turística de l’estiu 2020.
Després de finalitzar aquesta temporada atípica i una mica en les previsions
inicials, ja es venia des del mes de gener amb el temporal Glòria que va afectar
molt al nostre municipi i encara no s’havia recuperat i es va començar la crisi
sanitària al mes de març i això davant el sector turístic era una de les
preocupacions que tenia l’ajuntament.
Després de fer aquesta valoració i amb les dades que donarà, la temporada
s’ha pogut salvar i el sector està content davant la situació, ja que les
previsions eren bastant negatives i els resultats han estat diferents i es pot
donar per salvada la temporada turística.
Aquest informe se fa tots els anys des del Consell de Riumar, en aquest cas un
informe que contempla la temporada turística des del mes de juny al setembre,
ambdós inclosos. Se fa un recull de les estadístiques del turisme que ens ha
visitat tota la temporada d’estiu al nostre municipi i concretament al nucli
Riumar.
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Ocupació pel que fa als allotjaments i també un increment dels ingressos per
les estades als allotjaments turístics.
Parlant de dades i perquè es tingui una idea de com ha anat, es pot dir que han
passat per les oficines del Consell de Riumar per fer diferents consultes un total
de 1393 persones a les que s’han fet enquestes i consultes relacionades amb
el sector turístic.
També, val a dir que aquests visitants i la seva procedència, enguany marcada
pels desplaçaments, la situació sanitària, a nivell de territori, proximitat i país,
s’ha augmentat molt considerablement aquesta temporada, ja que aquests
visitants venien de tot l’estat català, quasi un 67,25% que procedien de
Catalunya i també d’Espanya es passa a un 22,07%.
Al nostre municipi, al nucli Riumar tenim una gran afluència de turisme francès i
alemany, però aquesta temporada s’ha vist amb una davallada molt important,
per la situació i crisi sanitària que impedia al turista sortir del seu país i això
s’ha vist reflectit en aquesta baixa notable.
L’augment respecte a l’any passat si es fa la comparativa, l’any 2019 de
catalans en van vindre un 38,91% i enguany quasi s’ha doblat amb un 67,25%.
Pel que fa al turisme espanyol s’ha mantingut perquè l’any passat teníem un
23,90% i enguany un 22,07%.
En quan al turisme francès i alemany que ha hagut una baixada important,
resulta que l’any 2019 el turisme francès va ser un 24,25% i enguany ha sigut
8,01%, i el turisme alemany s’ha passat de 6,99% a 1,16%. Aquesta davallada
ha estat deguda a la crisi sanitària.
Dins d’aquest turisme espanyol, el que predomina més és del País Basc en un
23,68%, seguit d’aragonesos en 22,63% i en tercera posició en un 20,53% la
comunitat de Madrid.
També s’ha de destacar que la majoria de gent que ens visita és bàsicament
turisme familiar que és el model que defensem per al nostre territori i que
representa un 47,74%.
Aquest turisme ens visita perquè troba molta opció d’oci i per la riquesa
gastronòmica que tenim al nostre territori i municipi.
Cal destacar l’augment d’ocupació dels allotjaments amb el que serien
apartaments i cases de turisme rural. Això és degut a que aquest turisme ha
volgut elegir la seva destinació a llocs de no massificació sinó llocs de
tranquil·litat i sobretot d’intimitat.
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Al mes de juny encara estàvem en restricció sanitària i de mobilitat, però al mes
de juliol i agost s’ha incrementat. Al mes de juliol als apartaments ha hagut una
ocupació de 78,33% i al mes d’agost de 97%. A les cases de turisme rural al
mes de juliol 91,90% i a l’agost un 95,06%. Quasi un 100% d’ocupació en
aquests llocs. Una mitjana al juliol del 67%, agost 89,70% i setembre 46,66%.
Respecte a l’any passat s’ha augmentat.
Acabant aquest informe turístic, les dades serien l’increment dels ingressos per
les estades turístiques en els darrers anys. Se sap que qualsevol turista que
visita una destinació ha de pagar una taxa turística, que s’ha vist incrementada
al llarg d’aquests últims anys.
L’any 2015 va haver un increment d’ingressos de 9.808,80 €, al 2016 van ser
11.525 €, al 2017 21.800 €, al 2018 35.700 € i al 2019 37.900€. La qual cosa
significa que ha hagut un increment en aquests últims 5 anys i el turisme ha
augmentat al nostre municipi i el que fa és que aquest informe amb aquestes
dades, tot i les circumstàncies que s’estan vivint, la valoració és més que
positiva i ens hem de sentir satisfets de com ha anat aquesta temporada.
Aquest increment és una de les coses que demostren que se fan ben fetes, que
la promoció i campanyes turístiques que s’ha fet aquests últims anys han donat
els seus fruits i cada vegada la destinació dels turistes per passar vacances, la
preferida és el Delta, el nostre municipi.
Per finalitzar, l’objectiu principal del govern municipal i si les circumstàncies ens
ho permeten és de continuar treballant i potenciant el turisme. Perquè hem de
recordar que un dels motors econòmics més importants del nostre municipi és
el sector turístic i així es dedicaran tots els esforços per a que així es continuï.
En segon lloc, l’alcalde informa sobre la regidoria de comunicacions que també
ho porta el Sr. Carlos Serra, i comunica que han estat nominats Delta.cat, la
televisió digital del Delta, que es dirigeix des de l’ajuntament de Deltebre i ha
estat nominada com un dels tres millors mitjans digitals de Catalunya.
La propera setmana se sabrà qui ha guanyat i en el marc dels premis de
comunicació local que organitza la xarxa de televisió de Catalunya.
I també han estat nominats en la categoria al millor contingut de ràdio del
programa “Al dia Terres de l’Ebre”, que també ha estat el guanyador, és un
programa realitzat i dirigit des de Deltebre amb la col·laboració de Radio
Tortosa, La Cala Ràdio, La Plana Ràdio, Amposta Ràdio, Ràdio Mora la Nova i
Ràdio Joventut.
També recorda que el passat dia 8 d’octubre van rebre una menció o premi que
va recollir el Tinent d’Alcaldia Sr. Carlos Serra, pel mateix programa “Al dia
Terres de l’Ebre”, organitzat per l’associació de ràdios locals de Catalunya.
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Per tant, es va agafar Ràdio Delta en una situació fràgil, que va tenir una
aturada en el temps i en una situació complicada. Agrair també al Tinent
d’Alcaldia de #DeltebreProjecció, com a regidor de comunicacions que d’una
Ràdio Delta que portava una línia constant els últims anys, fins que van entrar
al mandat municipal, ho han transformat en una televisió digital, en un
Delta.Cat que pretén tenir criteris d’expansió però també és motor de projecció
del municipi de Deltebre.
Com a tercer punt, l’alcalde informa que el passat divendres dia 30 d’octubre es
van presentar les al·legacions a l’esquema provisional de temes importants pel
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, un document que va posar a exposició
pública la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i que des de l’ajuntament de
Deltebre, valorant els diferents models d’al·legació es va optar per presentar
dues al·legacions, una al·legació pròpia en relació a fluix preferent que va
presentar Deltebre i Sant Jaume, que són els municipis més afectats per
aquesta normativa del Ministeri a nivell urbanístic i per altra banda una
al·legació en relació a Fitxa 9 pel tema de la resiliència del Delta, que finalment
es van agafar les al·legacions que va presentar la Taula de Consens pel Delta i
també es va afegir aquesta al·legació concreta pel fluix preferent.
Per tant, que tothom sàpiga que l’ajuntament de Deltebre, des de totes les
instàncies possibles cuida de la preservació del Delta i per les normatives
urbanístiques que han de permetre un Delta també més sostenible però també
de cara a les expectatives i al futur.
Per acabar, l’alcalde informa i comenta que dintre de les noves mesures i
restriccions, dels tancaments i de tota la situació que estem vivint, s’ha hagut
de tancar el Centre Esportiu del Delta i la Biblioteca continua oberta en serveis
mínims establerts de préstec.
S’ha establert aquesta setmana el teletreball a l’ajuntament de Deltebre en
grups estrets d’un 50%´, habilitant el Centre Esportiu del Delta, la Biblioteca
Delta de l’Ebre i el Consell de Riumar, com a espais per a diversificar el
personal d’oficines, fent dos grups, un de treball en dilluns, dimarts i dimecres
en oficines i l’altre en dijous i divendres, grups estrets, perquè en cas de que
hagin positius poguéssim tenir les màximes prevencions.
També s’ha fet un cribatge de PCR’s a tots els policies locals que han volgut,
han donat tots negatiu i s’ha contractat d’urgència tres policies locals dels que
havien fet suport i havien guanyat les places d’estiu per tal de fer suport a les
baixes dels policies locals per poder mantenir aquest nivell constant de
seguretat i prevenció.
Per tancar aquest informe d’alcaldia, dir que les xifres que s’han rebut tant avui
com ahir, són xifres importants al municipi de Deltebre, de contagiats per la
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COVID-19 i per tant demana als ciutadans i ciutadanes que puguin tenir la
màxima prevenció per la responsabilitat individual que al final és lo be col·lectiu
per a què tots ens hem sortim.
11È.- PROPOSICIONS URGENTS
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que hi ha dos
propostes urgents, una d’aprovació inicial de l’expedient de modificació de
crèdits núm. 10/2020 suplement de crèdit per generació d’ingressos amb
baixes, i una altra proposta d'aprovació inicial de bases reguladores de la
concessió d’incentius per al teixit 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 2020, i per tant el primer que s’ha de fer és votar la
urgència de la mateixa, quedant aprovada per unanimitat.
A).- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.10/2020 SUPLEMENT DE CRÈDIT PER
GENERACIÓ D'INGRESSOS AMB BAIXES.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, 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 de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- Vist l’estat d’execució del pressupost a data octubre de 2020 es desprèn
que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a les quals
no s’esgotarà la seva consignació.
2.- Vist l’expedient de modificació de crèdits 10/2020 el qual correspon a un
suplement de crèdit finançat amb baixa de crèdit d’una altra aplicació
pressupostària.
3.- Vist que les modificacions proposades afecten a despeses corrents, i ho fan
de la següent manera:
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4.- Vist l’informe realitzat per la tècnica de #DeltebreProjecció, on es justifica la
necessitat de realitzar unes noves bases, així com la relació de l’objecte
d’aquestes. L’informe es troba a l’expedient 2020/6110.
5.- Vist l’Informe de la responsable dels ajuts sobre la possibilitat d’alliberar els
57.000.-€, respecte a l’aplicació pressupostària 48000.23101 “Ajuts tributs
Locals”, sense causar cap pertorbació en el servei, necessaris per dur a terme
la modificació objecte d’aquest informe. L’informe figura a l’expedient 2019/5883.
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 177 del RDL 2/2004
de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- Que s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 que
s’adjunta amb el següent desglossament:
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2n.- Que el present expedient de modificació de crèdits 10/2020 segueixi els
tràmits de publicació d’acord amb allò que disposa l’article 169 del RDL 2/2004
de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
3r.- Exposar al públic la modificació de crèdits núm.10/2020, durant el termini
reglamentari de 15 dies hàbils, a partir del dia següent de la publicació en el
B.O.P., durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant el Ple. Els tres expedients s’entendran definitivament
aprovats si no es presenten reclamacions, en cas contrari el Ple disposa el
termini d’un mes per resoldre’ls. Els expedients romandran, a disposició dels
interessats, a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda.
4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 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.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui
per a l’execució d’aquest acord.
B).- 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 2020
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, regidora d’acció comercial, 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 el teixit empresarial afectat per les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del
COVID-19.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases
reguladores de referència.
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínims exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
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1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores 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), 4 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.
12È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
No hi van haver.
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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

28

