Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 10/2021
DATA: 15 DE SETEMBRE DE 2021
HORA INICI: 21:31 H.
HORA FINALITZACIO: 22:48 H.
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Resolució SLT 2751/2021, de 9 de setembre, 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.
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. 9/2021, DE DATA 28 DE JULIOL DE 2021
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta
esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
#DeltebreEficient
HISENDA
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2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N
TRIMESTRE DE 2021.- 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 2n trimestre de 2021, restant el Ple assabentat.
3R.- DONAR COMPTE DE L'OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2021 TRAMÈS LA
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 2n trimestre de 2021, restant el Ple assabentat.
4T.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE
2021 D'ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS
AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 2n
trimestre de 2021 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el ple assabentat.
5È.- DONAR COMPTE DE L'INFORME D'EXECUCIÓ I DE LA JUSTIFICACIÓ
DEL SEGUIMENT DEL PRESSUPOST DEL PLA D'AJUST 2N TRIMESTRE
DE 2021 AL MINISTERI D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’informe
d’execució i de la justificació del seguiment del pla d’ajust 2n trimestre de 2021
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple assabentat.
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL
COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 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
#DeltebreEficient de data 8 de setembre de 2021, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient, procedeix a la lectura
en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Elisabeth Tomàs Franch, regidora d’hisenda d’aquest
Ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de
la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
FETS
1. La Comissió Especial de comptes de l’Ajuntament de Deltebre ha informat de
la necessitat de tramitar l’aprovació del Compte General de l’exercici 2020.
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2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així
com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
3. L’interventor ha emès INFORME FAVORABLE.
4. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del
Compte General.
5. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el
qual no s’han presentat reclamacions.
FONAMENTS JURÍDICS
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix
que el Compte General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni,
de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL,
estableixen que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el
dels organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital
íntegrament municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL,
disposa que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les
entitats locals d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al Compte
General una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una
memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius programats
amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL,
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del
règim local i les Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de
l’entitat local, així com dels organismes autònoms i de les societat mercantils
amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans
del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1
de juny s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes
s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una
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vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les comprovacions
necessàries, s’emetrà un nou informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i
objeccions presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal
de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de
la tramesa telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que
les entitats locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte
general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el
Compte general en ambdues institucions a tots els efectes.
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el
balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de
liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos
d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent
documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents
relacionats anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una
participació majoritària.
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat
anterior ni integrades al Compte General.
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7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la
comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals
de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la
comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació
complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els
funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que
s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas
s'aplica el sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici
de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes,
d'acord amb llur legislació específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i
la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la
comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies
abans de la primera de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un
acte essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que
no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents
ACORDS:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici
2020, integrats pels següents documents comptables:
- El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de
disponibilitat i dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té
actiu de 44.831.384,04.-€ i un passiu de 44.831.384,04.-€ (inclòs compte 120
Resultats exercicis anteriors 11.699.306,24.-€ i compte 129 Resultats de
l’exercici 534.670,65.-€).
Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 38.818.850,58.-€ estan
totalment finançats amb els capitals permanents de 43.515.827,30.-€ i, d’altra
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banda, l’actiu corrent de 6.012.533,46.-€ finança completament el passiu
corrent d’1.315.556,74.-€.
En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les
operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu
circulant i el passiu circulant és de 4.696.976,72.-€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 2.214.423,88 euros, unes obligacions pendents de pagament de
624.469,06 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 2.861.290,53 euros.
- Estat patrimoni net: El patrimoni net és de 39.972.623,83 euros. Els capitals
permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de
43.515.827,30 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi
ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de
807.261,24 euros i s’arriba a unes existències finals de 1.855.888,47 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat
de liquidació del pressupost.
i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de
discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat
de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal
de Comptes.
Tercer. Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrea
d’hisenda per al seu coneixement.
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que cregui pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 30 d’agost de 2021. Sgt. Elisabeth Tomàs Franch”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
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), 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.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D'AL·LEGACIONS I
D'APROVACIÓ
DEFINITIVA
D'IMPOSICIÓ
I
ORDENACIÓ
DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL
CARRER RIU BESOS DE DELTEBRE PER CONNECTAR AMB EL CARRER
GRAN CANARIA
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 8 de setembre de 2021, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #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:
Antecedents:
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1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 16 de juny de 2021, va
aprovar inicialment (provisionalment) la imposició i l’ordenació de
contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres
d’urbanització del carrer Riu Besos de Deltebre per connectar amb carrer
Gran Canaria, l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada.
2. Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al Butlletí Oficial de la Província,
CVE2021-05786 de data 26 de juny de 2021, a l’Ebre de data 25 de juny de
2021 i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament perquè, en el termini de trenta
dies, les persones interessades hi poguessin presentar reclamacions.
3. Durant el termini d’exposició pública, s’han presentat, contra l’acord
d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials, les
següents al·legacions:
Sra. Griselda Paga Agramunt

DNI 40915892 L

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, en l’acord definitiu d’imposició i
ordenació de les contribucions especials.
Per això, i a la vista de l’informe tècnic que hi consta en l’expedient,
corresponents a totes i cadascuna de les al·legacions presentades, PROPOSO
al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per la Sra. Griselda Paga
Agramunt.
SEGON.
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per l’execució de les obres d’urbanització del carrer Riu Besos de
Deltebre per connectar amb carrer Gran Canaria.
TERCER.
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.
QUART.
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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.
CINQUÈ.
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.
SISÈ.
Recaptar aquestes contribucions especials mitjançant BASE Gestió
d'ingressos, a qui s'ha conferit l'oportuna delegació, en dos liquidacions
provisionals del 50 % cadascuna (la primera a l'inici de les obres i la segona a
la seva finalització). Aquestes liquidacions provisionals es regularitzaran
mitjançant la corresponent liquidació definitiva. Les liquidacions es podran
fraccionar d'acord amb les condicions establertes a l'Ordenança de BASE.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 8 de setembre de 2021. 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 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), Andreu Curto Castells (ED-Junts),
cinc 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 un vot en contra d’Aleix Ferré Ribes
(SD-CP), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per
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a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest
acord.
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ,
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE LES SANCIONS PER INCOMPLIMENT
DE LES MESURES DE PREVENCIÓ I CONTENCIÓ SANITÀRIES PER FER
FRONT A LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19.
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 8 de setembre de 2021, la Sra. Elisabeth Tomàs
Franch, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #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:
Vista la RESOLUCIÓ SLT/2470/2021, de 27 de juliol, per la qual es deleguen
les competències sancionadores per la comissió d’infraccions lleus a l’empara
del Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador
específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries
per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l’Ajuntament de
Deltebre.
Vista la necessitat de delegar les facultats de gestió, liquidació, inspecció i
recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Deltebre a favor de la Diputació de
Tarragona de les sancions per incompliment de les mesures de prevenció i
contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la covid-19.
Per tot l’esmentat, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, la
titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament per delegació del
Departament de Salut, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur
a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini,
segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat
amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAPPAC i article 7 del TRLRHL.
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- Delegació de la recaptació en període voluntari de:
1.- Sancions per incompliment de les mesures de prevenció i contenció
sanitàries arran del COVID-19.
Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, a l’annex del conveni regulador
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les
delegacions conferides.
Tercer.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al
31 de desembre de 2021, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol
d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació,
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos.
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla
el present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal
reguladora de les taxes per la prestació de serveis encomanats a BASE Gestió d’Ingressos.
Cinquè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació
de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la
normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats
d’autoorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts.
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre per la formalització
d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament
del present acord.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 8 de setembre de 2021. Sgt. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà en contra 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 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 en contra 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.
RELACIONS INSTITUCIONALS
9È.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE REPRESENTANT DE RIUMAR
ASSOCIACIÓ AL CONSELL DE RIUMAR.- Arribats a aquest punt de l’ordre
del dia, es dóna compte de l’escrit presentat per l’Associació de Veïns de
Riumar de data 9 de juliol de 2021 (RE núm. 13955) informant del canvi de
representant al Consell de Riumar entrant la Sra. Cinta Agramunt Moreso
enlloc de la Sra. Joana Figueres Bertomeu, restant el ple assabentat.
Tot seguit i abans de continuar amb el següent punt de l’ordre del dia relatiu al
dictamen de proposta d’aprovació incoació de l’informe-proposta de resposta
d’al·legacions a l’expedient revisió d’ofici contracte SOREA, tramesa de
l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora i sol·licitud de suspensió del
termini per resoldre, per part de l’alcalde-president s’informa que en aquest
assumpte concorre causa d’abstenció per part del secretari acctal. i la
interventora acctal. i per tant seran substituïts per la secretaria acctal. Sra.
Cecília Vidal Tarragó i per la interventora acctal. Sra. Sònia Verge Bertomeu.
#DeltebreTerritori
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'INFORMEPROPOSTA DE RESPOSTA D'AL·LEGACIONS A L'EXPEDIENT DE
REVISIÓ D'OFICI CONTRACTE SOREA, TRAMESA DE L'EXPEDIENT A LA
COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA I SOL·LICITUD DE SUSPENSIÓ DEL
TERMINI PER RESOLDRE.
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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 8 de setembre de 2021, el Sr. Francisco Castro
Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori, procedeix a la
lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, com 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:
ANTECEDENTS
1. El ple municipal en sessió ordinària de data 19 de maig de 2021 va adoptar
entre d’altres els següents acords:
“1r.- Aprovar la incoació de l’expedient de revisió d’ofici de les modificacions
dels contractes de l’any 2000 i de l’any 2008 per la concurrència de la causa de
nul·litat de ple dret per omissió del procediment legalment establert.
2n.- Donar tràmit d’audiència a SOREA SA per tal que un termini de 15 dies
al·legui o presenti els documents que estimi convenients.
3r.- Nomenar persona instructora del procediment a la Sra. Cecília Vidal
Tarragó.
4t.- Notificar el present acord a SOREA SA per als efectes que correspongui.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea
planificació territorial i subàrea de polítiques ambientals i platges per al seu
coneixement”.
2. L’esmentat acord fou notificat a l’empresa SOREA en data 26 de maig de
2021.
3. En data 15 de juny de 2021 RE núm. 13151 l’empresa SOREA va presentar
al·legacions contra l’acord d’incoació d’expedient de revisió d’ofici.
4. En data 21 de juny de 2021 es va efectuar requeriment a l’empresa SOREA
per tal de que presentés la documentació a la qual feien referència a les seves
al·legacions.
5. En data 2 de juliol de 2021 RE núm. 13766 l’empresa SOREA va presentar
la documentació requerida mitjançant escrit de data 21 de juny de 2021.
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6. En data 19 d’agost de 2021 mitjançant Resolució de la Directora General
d’Administració Local es va autoritzar al FHN i Secretari General de
l’Ajuntament de Barcelona Sr. Jordi Cases i Pallarès a acumular les funcions
del lloc de secretaria de classe segona de l’Ajuntament de Deltebre, reservat a
personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional,
per al dia 1 de setembre de 2021 amb motiu de concòrrer causa d’abstenció
en l’esmentat expedient del secretari acctal. de l’Ajuntament de Deltebre Sr.
David Torres Fabra.
7. En data 1 de setembre de 2021 el FHN i Secretari General de l’Ajuntament
de Barcelona Sr. Jordi Cases i Pallares va emetre nota de conformitat a
l’informe proposta de resposta d’al·legacions presentades per SOREA en
relació a la incoació de l’expedient de revisió d’ofici redactat per la TAG Jurídica
de l’Àrea de #DeltebreTerritori en data 23 d’agost de 2021 (document que
s’acompanya com a annex a aquesta proposta).
FONAMENTS DE DRET
Articles 22.1.d i 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Atès que l’empresa SOREA s’ha oposat a la incoació de la revisió d’ofici de les
modificacions dels contractes de l’any 2000 i de l’any 2008 per la concurrència
de la causa de nul·litat de ple dret per omissió del procediment legalment
establert, s’ha de procedir a la tramesa de l’expedient a la Comissió Jurídica
Assessora, sol·licitant dictamen d’aquest òrgan consultiu.
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple municipal l’adopció dels
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar l’informe-proposta de resposta d’al·legacions a incoació de
l’expedient de revisió d’ofici de les modificacions dels contractes de l’any 2000 i
de l’any 2008 per la concurrència de la causa de nul·litat de ple dret per omissió
del procediment legalment establert redactat per al TAG Jurídica de l’Àrea de
#DeltebreTerritori del qual s’ha donat nota de conformitat per part del FHN i
Secretari General de l’Ajuntament de Barcelona Sr. Jordi Cases Pallarès.
2n.- Suspendre de conformitat amb l’article 22.1.d de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, el termini per a resoldre el procediment de revisió d’ofici de les
modificacions dels contractes de l’any 2000 i de l’any 2008 per la concurrència
de la causa de nul·litat de ple dret per omissió del procediment legalment
establert incoa en data 19 de maig de 2021 pel ple municipal, pel temps que
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intervingui entre la data de la resolució i la recepció del dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora. Aquest termini de suspensió no podrà excedir en
cap cas els tres mesos.
3r.- Trametre l’expedient complert a la Comissió Jurídica Assessora del
Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya als efectes de que
emetin el corresponent dictamen i comunicant-los la suspensió del termini per a
resoldre.
4t.- Notificar a SOREA SA la sol·licitud de dictamen i la suspensió del termini
per a resoldre. Així mateix, també se’ls ha de notificar de la recepció del
dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea
planificació territorial i subàrea de polítiques ambientals i platges per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent
Deltebre (Delta de l’Ebre), 8 de setembre de 2021. 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
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),
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
11È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER EXIGIR MESURES QUE FRENIN
L'ESCALADA DE PREUS DE L'ELECTRICITAT
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
regidor de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta 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:
L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que
arrossega l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i
també al teixit empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la
mitjana europea, ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.
Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquest estiu hem assistit
a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric de
140€/MWh, molt per sobre fins i tot de l’anterior màxim de 105€/MWhdel mes
de gener, en aquell cas a causa dels efectes del temporal Filomena.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé
considerat essencial va requerir la compareixença el passat 30 d’agost de la
Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença
decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de
preus i de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques
d’aplicar una major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant
el 2021 les famílies veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut.
Entenem que és d’una enorme irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el
missatge que els poders públics no poden fer-hi res i que tot queda en mans de
la bona voluntat de les gran empreses energètiques que actuen amb una lògica
de mercat oligopolístic.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles
estrets amb els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la
presència de diversos exMinistres en consells d’administració de les
elèctriques, la ciutadania no acceptarà de cap manera que el govern de l’Estat
es desentengui davant els abusos tarifaris que estem veient els darrers mesos
per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques com les efectuades per
algunes companyies elèctriques consistents en buidar els embassaments per
generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu més elevat
possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció del
regulador públic.
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Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus,
consistents en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la
generació, s’han demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de
fons, els enormes beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé
essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies
no puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran
doncs els ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des
dels serveis socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de
l’Estat no han estat capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant
per ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes
en base a criteris de renda i la situació personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar
que aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un
model oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més
diversificat amb participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls
de les comunitats energètiques locals, l’autoconsum basat en energies
renovables i la participació en petits projectes en forma de cooperatives
energètiques, així com l’acceleració en la implantació ordenada i equilibrada
territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en
aquest canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació
del mercat, l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic
definint nous mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema
de preus just, equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon.- Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal
de reduir la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de
preus com els que hem viscut aquest estiu.
Tercer.- Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels
ajuntaments per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els
serveis socials.
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Quart.- Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo
social i sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i
eficiència energètica.
Cinquè.- Seguir amb l’impuls d’instal·lar de sistemes d’autoconsum energètic
basat en energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de
l’IBI, IAE o ICIO en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes
d’aprofitament d’energies renovables.
Sisè.- Seguir impulsant actuacions d’estalvi energètic en els equipaments
municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses i
ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una
comunitat energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a
tota la població.
Setè.- Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons
NextGeneration EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició
energètica i alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual
funcionament oligopolístic.
No obstant el ple acordarà allò que estimi oportú.
Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre.
Deltebre, 6 de setembre de 2021.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per l’execució d’aquest acord.
12È.- MOCIÓ D'ERC-MES DELTEBRE PR PROMOURE L'ACOLLIDA I
L'ASIL DE PERSONES REFUGIADES DE L'AFGANISTAN I PER A LA
DEFENSA DELS DRETS HUMANS
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanessa Callau
Miñarro, regidora de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant
de la proposta 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:
Expressem la més ferma condemna sobre la presa de poder de l'Afganistan per
part dels extremistes talibans. Tots aquests anys d'intervenció de la coalició
internacional al país no han servit per evitar el col·lapse de les institucions, ni
per assentar les bases d'un futur millor per a la seva població, una intervenció
de la coalició que s'ha demostrat que no es va fer amb objectiu pacificador sinó
colonial.
Cal instar les institucions, autoritats i actors internacionals a exigir al règim
talibà el màxim respecte als drets humans. No es pot tenir el règim talibà com a
interlocutor vàlid en matèria de drets humans quan no n'han mostrat mai el més
mínim respecte, i per això, cal exercir aquesta pressió internacional sobre els
països que han reconegut el règim i que hi donen suport polític i material,
països que sí que actuen dins del marc de les institucions internacionals. Cal
evitar que Afganistan torni a esdevenir un focus de terrorisme internacional.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats
procedents de l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil. És
important acollir i cal fer-ho establint, entre altres, corredors humanitaris i
quotes obligatòries per als estats membres. També cal rebutjar el sistema
d'acords econòmics de la UE amb països limítrofs a l'Afganistan per contenir-hi
allà les persones refugiades, com s'ha fet amb Turquia i les persones
refugiades sirianes.
Emplacem, doncs, la coalició internacional i exigim a la UE, que donin suport
políticament i material a aquelles forces i col·lectius afganesos, tant a l'interior
com a l'exterior del país, que lluiten per una societat oberta, inclusiva i
democràtica, i que treballen pel seu desenvolupament social i econòmic.
Aquesta tasca, evidentment, és incompatible amb seguir amb la venda
d'armament a tercers països que donen reconeixement polític i suport material
al règim talibà, armament que en molts casos va a parar indirectament a mans
de les milícies talibanes.
Cal que la Unió Europea coordini una resposta unitària i aculli refugiats
procedents de l'Afganistan, respectant el dret internacional en matèria d'asil.
L'estat espanyol ha format part de les forces d'ocupació de l'OTAN durant vint
anys, a aquesta presència espanyola s'hi ha destinat una quantitat de diners
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estimada de 3.500 milions d'euros i s'hi han enviat més de 27.000 militars. Tot i
això, al llarg d'aquests anys l'Estat Espanyol ha concedit un nombre minúscul
de reconeixements de condicions d'asil a persones afganeses i, mentre la
guerra estava en curs, s'han executat repatriacions que encara avui no han
estat aturades.
El govern català des de la presa de poder dels talibans treballa per poder donar
resposta a la crisi de drets humans que viu l'Afganistan, i està especialment
preocupat per la situació de les dones i les nenes afganeses i de les persones
LGTBI+, les minories ètniques i activistes defensors dels drets humans, davant
les vulneracions dels seus drets i llibertats i les diferents violències que
pateixen.
Pels motius exposats instem les diferents institucions a dur a terme les
següents accions, mostrem el compromís i cooperació des de l'àmbit local per
tal de fer possible l'asil i acollida de les persones refugiades, i sotmetem a
votació els següents:
ACORDS
PRIMER. Cal que l'estat espanyol, que ostenta la competència en matèria
d’atorgament de l'asil i del pla de primera acollida compleixi amb l’obligació de
protecció internacional a les persones que fugen de l'Afganistan perquè la seva
vida corre perill, i que intensifiqui les accions diplomàtiques per tal que
aquestes persones puguin sortir del país.
SEGON. Demanem que s’atengui la petició del Govern de la Generalitat d’obrir
un contingent perquè des de Catalunya es pugui gestionar l’acollida del major
nombre de persones possibles. Des del nostre Ajuntament s'ofereix el suport
local a l'acollida i el treball conjunt amb les entitats que actuen en aquest
terreny des de l'àmbit local, així com el nostre suport i col·laboració amb la
Conselleria d’Igualtat i Feminismes, responsable de les polítiques en matèria de
refugi, Drets Humans i protecció dels drets de les dones i de les persones
LGBTI, que està coordinant el pla d’acollida.
TERCER. Defensem una política de fronteres en l'àmbit europeu que avant
posi els Drets Humans i el compliment dels acords internacionals.
QUART. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE
i altres institucions de caràcter internacional, cal una implementació d'accions
de cooperació al desenvolupament amb membres de la població afganesa que
promoguin una societat afganesa socialment justa, inclusiva i plenament
democràtica, i també respectant la mateixa sobirania del poble d'Afganistan.
Aquesta cooperació requereix la finalització immediata dels acords per a la
venda d'armament a tercers països que donen suport polític i material al règim
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talibà, com en el cas de l'estat espanyol, armament que en molts casos va a
parar indirectament a mans de les milícies talibanes.
CINQUÈ. Des de les institucions implicades a tots els nivells, Govern, Estat, UE
i altres institucions de caràcter internacional, cal treballar conjuntament amb les
xarxes internacionals de suport als Drets Humans, tant de caràcter general,
com sectorial, vetllant pels drets de la ciutadania afganesa.
SISÈ. En el mateix sentit, i comptant amb un treball transversal i a escala
internacional, cal establir xarxes internacionals de suport, corredors humanitaris
segurs, acollida i asil a la població afganesa, amb especial atenció a les dones,
nenes, col·lectiu LGTBI+, activistes pels Drets Humans, periodistes i científics, i
minories ètniques com l’hazara, directament assenyalades com a objectius pel
règim talibà, davant la més que probable i imminent vulneració dels seus drets i
llibertats.
SETÈ. Reclamar a l’Estat espanyol que es transfereixin al Govern de la
Generalitat, i que el Govern català redistribueixi als Ajuntaments, els recursos
econòmics necessaris per poder realitzar l’acolliment amb les màximes
garanties.
VUITÈ. Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, a la Comissió catalana d’ajuda al refugiat, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Congrés de
Diputats, i a la UE.
No obstant el ple acordarà allò que estimi oportú.
Sgt. Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre.
Deltebre, 6 de setembre de 2021.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per l’execució d’aquest acord.
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PART DE CONTROL
13È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1326/2021 A LA NÚM. 1769/2021
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. 1326/2021 a la núm. 1769/2021 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.
14È.- INFORMES D’ALCALDIA.
No n’hi van haver
15È.- PROPOSICIONS URGENTS.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que hi ha dos
propostes urgents relatives donar compte de les renúncies del càrrec de
regidora i regidor de la Sra. Elisabeth Tomàs Franch i el Sr. Joan Lucas Bo
respectivament i per tant el primer que s’ha de fer es votar la urgència de les
mateixes, quedant aprovada per unanimitat.
15:A).- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA
DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER PART DE LA SRA. ELISABETH
TOMÀS FRANCH DEL GRUP MUNICIPAL D’ENLAIREM DELTEBRE.Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’escrit presentat
en data 15 de setembre de 2021, R.E. 15821 de renúncia del càrrec de
regidora de l’ajuntament de Deltebre del grup municipal d’Enlairem Deltebre,
restant el ple assabentat.
15:B).- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDOR
DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER PART DEL SR. JOAN LUCAS BO
DEL GRUP MUNICIPAL D’ENLAIREM DELTEBRE.- Arribats a aquest punt de
l’ordre del dia, es dóna compte de l’escrit presentat en data 15 de setembre de
2021, R.E. 15822 de renúncia del càrrec de regidor de l’ajuntament de Deltebre
del grup municipal d’Enlairem Deltebre, restant el ple assabentat.
16È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
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Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula al Sr.
Aleix Ferré del grup Socialistes per Deltebre i aquest diu que te dos qüestions.
La primera fa referència als patinets elèctrics, que últimament estan molt de
moda i cada cop se’n veuen més, i en aquest sentit era preguntar si hi ha
alguna ordenança municipal que reguli les condicions de circulació dels
patinets elèctrics per la via pública, i si hi ha prevista alguna tasca pedagògica
que acompanyi a aquesta ordenança perquè els ciutadans la compleixin i tot
funcioni de manera més correcta.
La segona qüestió és sobre la plaça Coliseum que s’ha comentat que pateix
molts d’actes vandàlics com ara contenidors incendiats, entre d’altres, i
pregunta si hi ha previst posar càmeres de vigilància, no només allí sinó a
altres parcs del poble, o a veure com es pot fer per conservar els espais
públics.
Per últim aprofita per acomiadar als regidors Joan i Eli, i diu que ha estar un
plaer compartir aquest dos anys i mig en ells, encara que sigui des de l’oposició
i sobretot agraeix les respostes que sempre han hagut cap a ell, que han estat
sempre amb educació i això diu molt de les persones, i els desitja molts d’èxits i
que les coses que puguin fer en un futur els vagin molt bé.
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Castro, per tal de que contesti a les
preguntes realitzades.
Pel que fa a la primera pregunta, el Sr. Castro respon i diu que s’està treballant
amb les ordenances municipal, que tenen models de la regulació dels patinets
elèctrics, i tant prompte es pugui passaran al plenari totes les modificacions de
les ordenances de policia i bon govern, s’incorporarà la dels patinets elèctrics,
perquè és un tema que està damunt la taula, s’ha parlat amb el sergent de la
policia local, i és una de les coses que es té clar que s’ha d’incorporar, com ara
patinets elèctrics, normatives de drons, activitats de katesurf, són coses que
van sortint i han estat fent reunions amb diferents sectors i s’estan estudiant les
ordenances municipals, com ara les de Barcelona, que tenen una regulació
pròpia com el tema dels patinets, i es treballarà per a que de cara a l’any 2022
es pugui tenir una regulació.
En relació a la plaça del Coliseum, diu que el Sr. Ferré té tota la raó, són actes
vandàlics, han hagut moments en que s’ha pogut veure i comprovar l’acte
vandàlic, s’han intentat perseguir a les persones per identificar-los, la policia hi
està al damunt, tenim bastants de parcs, lo que ara s’està concentrant el
vandalisme a aquesta plaça, i suposa que s’arribarà a esbrinar el que està
passant, però la veritat és que s’han serrat arbres, s’han trencat papereres, una
taula, que es va reparar i la van tornar a trencar.
Tanmateix indica que hi ha feta una sol·licitud per tal d’instal·lar càmeres a les
entrades del municipi i s’haurà d’incorporar el poder posar càmeres als espais
públics.
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A la plaça de les dones n’hi ha i possiblement s’haurà d’intentar posar-ne a
altres llocs.
La veritat és que n’hi ha molts de parcs per posar càmeres, i és costós
d’aconseguir els permisos que van a una Comissió de videovigilància de
Catalunya.
Pren la paraula el Sr. Alginet d’ERC-Més Deltebre i abans de fer els precs, vol
desitjar el millor a Joan i a Eli, i tota la sort i que els projectes no els manquin
mai, perquè són dos persones molt qualificades i amb moltes ganes de fer
coses, i un prec de que tant de bo els regidors que hagin de venir per al que
queda de legislatura, estiguin a l’alçada humana i política de la Sra. Tomàs i el
Sr. Lucas, per tant enhorabona pel gest i pel pas, perquè al final la política no
ho és tot en la vida i tots tenim etapes i moments de dedicació i després tenim
tot el dret a buscar altres horitzons, però el que queda són aquests anys que
heu estat al servei del poble i tal com ha dit el Sr. Ferré, efectivament, el tacte,
l’actitud i l’educació cap als cinc regidors d’Esquerra, per tant, gràcies per
l’actitud i per la feina feta.
Intervé ara el Sr. Bel d’ERC-MD, i la primera pregunta que formula és que
després de passar la temporada d’estiu, quina valoració se’n faria de les noves
zones d’aparcament tant a la Marquesa, com a la de la Bassa de l’Arena.
De la zona verda del passeig de Riumar, també trasllada que principalment
d’aquesta última han hagut algunes queixes, tant d’usuaris com de negocis de
la zona.
En segon lloc i donat que estem en plena temporada de la sega de l’arròs, per
una banda se’ls trasllada per part de pagesos i usuaris del mal estat dels
camins rurals i manca de manteniment d’aquests, tal i com també s’ha pogut
veure que en l’acta de la Junta de Govern del dia 18 d’agost, fan referència a
una sèrie d’incompliments per part de l’empresa adjudicatària del contracte de
manteniment de camins rurals, segons informes tècnics de la casa, però també
recordar que el passat juliol de 2019 també van haver segons el govern una
sèrie d’incompliments per part de l’anterior empresa adjudicatària. Per tant
demana si els podrien explicar que està passant i en quin estat estem.
En tercer lloc també pregunta en quin punt està el POUM, ja que se’ls ha
traslladat que hi ha alguna llicència d’obres que s’ha paralitzat, per si està
relacionat amb el punt on està el POUM.
I per últim pregunta com estan les obres de la zona esportiva de Jesús i Maria,
si s’estan portant a terme tal i com ho tenien programat, i si hi ha algun retard i
el motiu.
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Contesta el Sr. Castro, referent als aparcaments, i diu que la resposta se li
donarà al proper ple, no per res, sinó perquè les zones d’aparcament encara
estan en vigència, i la valoració es farà de cara al proper ple.
Referent als camins rurals, és veritat, ni ha un acord sobre incompliments per
part de l’empresa adjudicatària, s’està intentant resoldre i es traurà un contracte
menor per poder donar compliment a la urgència, la veritat és que hi ha uns
projectes a fer d’alguns camins, de millora i d’asfalt i els ha agafat que a l’agost
i a primer de setembre se van adjudicar aquestes obres i això ha provocat que
moltes empreses estan de vacances i no han començat fins a primer de
setembre i ens hem anat damunt la sega, i s’ha fet actuacions en camins,
urgents, per a poder fer-ho de manera transitable i es faran les actuacions
pertinents per a que els camins tornin a estar en l’oportú ús de funcionament.
Pel que fa a les obres de Jesús i Maria, l’únic retard que ha hagut, han estat a
conseqüència dels aiguats de l’altra setmana que se va inundar tota la zona del
darrere del pavelló, que és on s’estava treballant. No obstant s’està dins del
termini d’execució de l’obra, no hi ha retards, només el contratemps dels
aiguats que van fer que uns dies no es pogués treballar a l’obra i avançar com
se preveia. S’ha posat de manifest a l’empresa que aquests dies s’han de
recuperar i aquesta ha posat més treballadors a l’obra.
Contesta el Sr. Alcalde respecte al planejament, i comunica que avui
precisament els han trucat per a dir-los que avui s’enviava a publicar des de la
Generalitat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el POUM, després de
tot el tràmit de traducció, validació i de totes les històries derivades del
planejament, i que s’havia de publicar a principis d’agost i com que s’ha anat
insistint, avui s’envia a publicar-se.
L’Alcalde, abans de finalitzar, dona les gràcies a tots els regidors i regidores,
però sobretot avui en especial per tota la etapa recorreguda durant aquest
temps i per tots els èxits que els desitja al Sr. Joan Lucas i a la Sra. Elisabeth
Tomàs.
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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