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ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 9/2021
DATA: 28 DE JULIOL DE 2021
HORA INICI: 21:32 H
HORA FINALITZACIO: 22:59 H
LLOC: VIA TELEMÀTICA Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol, per la
qual es modifica la Resolució 2147/2021, de 8 de juliol, 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, Sr. Neculina Nicoleta Autu, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr.
Juan Carles Bel Carbó 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. 8/2021 DE DATA 16 DE JUNY DE 2021

El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta
esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
#DeltebreEficient
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HISENDA
2N.- DONAR COMPTE PLA ANUAL CONTROL FINANCER 2021, MEMÒRIA
DE PLANIFICACIÓ DEL CONTROL FINANCER I ANÀLISI DE RISCOS 20212023.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es dona compte del pla anual de
control financer 2021, la memòria de planificació del control financer i l’anàlisi de
riscos 2021-2023, restant el ple assabentat.
3R.- 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 DEL CLUB NÀUTIC.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 14 de juliol de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova,
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial,
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:
1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 19 de maig 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 Club Nàutic, 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,
CVE2021-04658 de data 24 de maig de 2021, a l’Ebre de data 28 de maig
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. Clairemonde Sola Ehrler

DNI 47938485 E
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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 dels informes tècnic i jurídic que hi consten en l’expedient,
corresponents a totes i cadascuna de les al·legacions presentades, PROPOSO
al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.
Desestimar íntegrament les al·legacions presentades per la Sra. Clairemonde
Sola Ehrler.
SEGON.
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per l’execució de les obres d’urbanització del carrer del Club Nàutic.
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.
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), 14 de juliol de 2021. M Elisabeth Tomàs Franch”.
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), cinc
vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i un vot en contra d’Aleix Ferré Ribes (SDCP), i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL)
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
OBRES D’AMPLIACIÓ DE LES XARXES DE SANEJAMENT I AIGUA
POTABLE DEL CARRER RIU EBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 14 de juliol de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova,
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial,
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:
1. L’Ajuntament ha redactat el Projecte d’ampliació de les xarxes de sanejament
i aigua potable del Carrer Riu Ebre, amb un pressupost d’execució per contracta
de SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB
CINQUANTA-UN CÈNTIMS (68.846,51 €).
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2. Les despeses de tramitació són de TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTATRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (3.653,49 €).
3. L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en SETANTA-DOS MIL CINCCENTS EUROS (72.500,00 €).
4. Els serveis tècnics, la interventora i la cap de tributació han emès els
corresponents informes tècnic, econòmic i jurídic, que consten en l’expedient.
Fonaments de Dret:
PRIMER:
D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 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 (en endavant TRLHL), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions
especials per realitzar obres municipals, sempre que es produeixi un benefici o
augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les obres es realitzin
dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que li són
atribuïts. L’obra del Projecte d’Urbanització del Carrer Riu Ebre té aquesta
consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 del TRLHL.
SEGON:
D’acord amb el que disposa l’article 15.1 del TRLHL, correspon a les entitats
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que
fa a les contribucions especials, l’art. 34.1 de l’esmentat text legal preveu que
l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord
d’imposició i ordenació en cada cas concret.
TERCER:
La base imposable serà, com a màxim, de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (36.250 €) corresponent al 50% del cost que l'Ajuntament
suporta per a la realització d'aquesta obra, que no supera el límit exigit per la llei.
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord:
PRIMER.
Aprovar inicialment la imposició de contribucions especials com a conseqüència
de l’execució de l’obra d’Urbanització del Carrer Riu Ebre, l’establiment i
exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de
valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
SEGON.
Ordenar simultàniament
determinacions:

el

tribut

concret

d’acord

amb

les

següents
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1.- El cost total previst es fixa en SETANTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS
(72.500,00 €) dels quals SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS
EUROS AMB CINQUANTA-UN CÀNTIMS (68.846,51 €) són d’execució d’obra i
TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU
CÈNTIMS EUROS (3.653,49 €) són de despeses de tramitació i de redacció del
projecte. Del total de l’import, l’Ajuntament de Deltebre suportarà íntegrament la
quantitat de TRENTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (36.250 €).
2.-Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en TRENTA-SIS MIL
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (36.250 €) a sufragar per part dels
contribuents es xifra en un 50 % del cost d’execució per contracta. Aquesta
quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada l’obra, si el cost real
és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a efectes del
càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les
liquidacions que siguin necessàries.
3.- S’aplica com a mòdul/s de repartiment de la base imposable els metres lineals
de façana de la finca, els metres quadrats de superfície i el valor cadastral de la
mateixa.
TERCER.
Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten
d’aplicar a la quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls
aplicables, segons consta en el document annex.
QUART.
Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
publicar-lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones
interessades poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Durant aquest període d’exposició pública, els propietaris o
titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents.
CINQUÈ.
Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà en el
BOP.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria
absoluta abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les
contribucions especials.
SISÈ.
Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes corresponents, si és
conegut i, si no, mitjançant edictes.
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SETÈ.
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.
VUITÈ.
Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no prevegi
aquest acord.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 9 de juliol de 2021. M. Elisabeth Tomàs Franch”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà en contra de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos Serra
Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts) i sis
vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD),
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), NeculinaNicoleta 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.

#DeltebreActiu
FESTES
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5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DELS CORREBOUS FESTA
MAJOR DELTEBRE 2021 i FESTA MAJOR ORGANITZADA PEL CD LA CAVA
2021.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde-president proposa deixar
aquest punt damunt de l’ordre del dia, quedant aprovat per unanimitat de tots els
grups municipals.
6È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI
ENTRE L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I EL CD LA CAVA, PER A LA
CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE SANT ROC 2021.- Arribats a aquest punt
de l’ordre del dia, l’alcalde-president proposa deixar aquest punt damunt de
l’ordre del dia, quedant aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.
MOCIONS
7È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER A LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Necolina-Nicoleta
Autu, 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:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) xifra en 800.000 les morts per suïcidi que es
produeixen cada any al món. O el que és el mateix: una mort cada 4 segons.
Una mortalitat superior a la causada per les guerres i els homicidis i que és la
segona causa de mort en persones de 16 a 25 anys. Les morts per suïcidi
d’homes triplica a les de les dones i el 75% dels casos es produeixen en països
amb ingressos mitjans o baixos.
Una altra dada que alerta sobre la necessitat de treballar en la prevenció, és que
per cada mort per suïcidi hi ha 20 persones més que ho intenten. Per tot això
l’OMS considera la mort per suïcidi com un problema de salut global i celebra
cada 10 de setembre el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
En l’àmbit estatal, segons les dades de l’Instituto Nacional de Estadística, les
morts per suïcidi a Espanya es van reduir un 3,8% l’any 2018, amb 3.679 casos:
2.718 homes i 961 dones; una mitjana de 10 morts per suïcidi diàries. Malgrat
tot, el suïcidi continua sent la primera causa de mort no natural a Espanya,
provocant el doble de morts que els accidents de trànsit, 13 vegades més que
els homicidis i 69 vegades més que la violència de gènere.
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Catalunya va registrar un total de 522 morts per suïcidi l’any 2018: 381 homes i
141 homes, segons l’Idescat. El suïcidi és la mort prematura que més s’ha
incrementat en els darrers anys, segons l’estudi Evolució de la mortalitat per
suïcidi a Catalunya en el període 2000-2013: quin impacte ha tingut la crisi
econòmica? (Departament de Salut). La taxa de morts per suïcidi a Catalunya és
de 7,2 casos per 100.000 habitants, més baixa en relació amb altres països
europeus.
El suïcidi és la primera causa de mort en la població catalana de 16 a 35 anys,
com es recull a la guia Encarem el suïcidi juvenil guia de prevenció del suïcidi i
acompanyament del dol (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2018).
Segons la mateixa guia, el 42% de les persones joves transsexuals han portat a
terme algun intent de suïcidi.
Sovint es parla del suïcidi com de la mort silenciada i de la necessitat d’informar
i sensibilitzar per millorar la prevenció, com s’ha fet en el cas dels accidents de
trànsit, el consum de drogues i alcohol o la Sida, per exemple. Segons l’Anàlisi
de la mortalitat a Catalunya (Departament de Salut, 2017) la taxa de mortalitat
dels accidents de trànsit a Catalunya ha passat de 12,60 morts per cada 100.000
habitants l’any 1999 a 3,24 al 2017. En el cas de les morts per suïcidi, la taxa
només s’ha reduït de 6,97 a 5,81.
Una informació rigorosa als mitjans de comunicació, amb testimonis de
recuperació i sense sensacionalisme, pot ajudar molt en aquest sentit. Altres
estratègies de prevenció impliquen garantir el coneixement i l’accés dels
ciutadans als recursos existents (de salut mental, sociosanitaris, associacions...)
i les polítiques públiques i plans d’acció de totes les administracions (Codi Risc
Suïcidi a Catalunya).
I finalment, seguint el lema de la campanya de la Federació SMC, Parlar i
escoltar, salva vides. No tenir por a explicar el que ens passa ajuda a trencar
amb l’estigma sobre els problemes de salut mental i aïllament social, i oferir una
escolta activa sense emetre judicis o treure importància al patiment de l’altre és
la millor manera de prevenir la por pel suïcidi.
Hi ha mites i realitats que s’han de trencar:
Mite: Els mitjans de comunicació no han de parlar del suïcidi per evitar l’”efecte
crida”.
Realitat: La publicació d’informació responsable i adequada per part dels mitjans
és fonamental i pot ajudar a prevenir el suïcidi.
Mite: El suïcidi no es pot prevenir.
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Realitat: Sí que es pot, és fonamental la detecció primerenca i poder disposar
dels recursos, professionals i espais adequats.
Mite: Els intents de suïcidi és un toc d’atenció.
Realitat: Un intent de suïcidi és una manifestació de patiment i la desesperació
que sent la persona.
Mite: La persona que realment vol posar fi a la seva vida, no avisa.
Realitat: Moltes persones avisen d’alguna forma al seu entorn sobre les seves
intencions.
Mite: Les persones que se suïciden són egoistes (o valentes).
Realitat: La conducta suïcida no és valent ni covard, està vinculada a un altíssim
grau de patiment de la persona.
Aquests només són alguns petits exemples.
Per tot l’exposat, proposem al Ple, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que Deltebre es declari municipi compromès amb el benestar
emocional i la salut mental, actuant per prevenir els suïcidis. Així com visualitzar
a través de xarxes socials, actes, etc. el dia 10 de setembre com a Dia
Internacional de la Prevenció del Suïcidi.
SEGON.- Que l’Ajuntament de Deltebre destini una partida pressupostària a
partir del 2022, per fer campanyes de prevenció del risc de Suïcidi a tota la
població.
TERCER.- Creació d’una campanya de conscienciació, sensibilització,
informació, formació i promoció de la salut mental i eradicació dels estigmes
socials amb relació a la salut mental.
QUART.- Elaboració d’una campanya específica de prevenció del suïcidi que
inclogui l’estudi i implementació d’un programa específic per sensibilitzar sobre
la prevenció del suïcidi, el seu entorn i desenvolupar activitats i continguts
encaminats a la seva prevenció.
CINQUÈ.- Creació d’un programa específic juntament amb el CAP Deltebre, els
centres educatius del municipi i l’Ajuntament de Deltebre, per fer campanyes de
sensibilització entre els més joves.
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Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

SISÈ.- Que l’Ajuntament de Deltebre, editi i elabori un protocol de suïcidis per
incorporar les actuacions necessàries en l’àmbit de la prevenció.
SETÈ.- Que l’Ajuntament de Deltebre sol·liciti a la Generalitat de Catalunya el
desenvolupament de les polítiques de salut mental i la prevenció del suïcidi així
com la formació de personal especialitzar i l’aplicació dels medis necessaris a la
seva prevenció, seguiment i conscienciació de la societat.
VUITÈ.- Que l’Ajuntament de Deltebre juntament amb la coordinació del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya habiliti de forma àgil un
telèfon o correu electrònic per atendre situacions d’emergència vinculades als
intents de suïcidi, connectat amb tots els serveis d’emergència per tal d’atendre
amb la màxima agilitat els casos.
NOVÈ.- La planificació i concreció dels punts anteriors aniran a càrrec d’un
procés deliberatiu en el marc del Consell de Salut, sota la coordinació de la
regidoria de Servei a les Persones i es presentarà al Consell Comarcal del Baix
Ebre com a òrgan delegat en matèria de Serveis Socials per la seva
implementació compartida.
DESÈ.- Traslladar aquest acords a la direcció del CAP Deltebre, a les direccions
dels centres educatius, al Consell Municipal de Salut, al Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.
Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Més
Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre. Sgt.- Joan Alginet Aliau. Deltebre, (Delta de
l’Ebre), juliol 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
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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.
8È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER A LA CREACIÓ D'AJUTS AL
DESPLAÇAMENT I/O ACCÈS DE L'ALUMNAT A ESTUDIS SUPERIORS
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanesa 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:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre aprovat per unanimitat de tots
els grups municipals el passat 30 d’abril de 2020, deia textualment al punt
número 21:
“Deltebre és un municipi que compta amb un gran talent de futur. Per aquest
motiu, des de l’Ajuntament de Deltebre volem fomentar la igualtat d’oportunitats
de tots els i les joves per accedir als estudis superiors dotant d’ajuts al
desplaçament a l’alumnat que així ho requereixi a causa del seu context
econòmic. A banda, també volem dotar de beques als estudiants per facilitar el
seu accés als estudis en funció de la seva situació socioeconòmica. Alhora,
establirem els mecanismes adients per vehicular formació i treball, millorant la
connectivitat entre el teixit productiu local i les persones que acaben la seva
formació.”
Passat més d’un any de l’aprovació i impuls de la majoria dels seus
compromisos, n’hi ha que encara no s’han abordat de manera contundent, com
és el cas que ens ocupa i que no cobreix les necessitats del jovent del nostre
municipi. No podem permetre que cap estudiant de Deltebre quedi exclòs
d’estudis superiors per una situació econòmica derivada per la COVID o per una
situació econòmica delicada. Deltebre té, amb el seu jovent, talent i oportunitats
per créixer i construir aquí el seu futur i projecte de vida.
Per tot l’exposat, proposem els següents ACORDS:
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Deltebre tingui preparades a l’inici del curs
acadèmic 2021-2022 unes bases d’ajuts al desplaçament a l’alumnat que cursi
estudis superiors fora del municipi de Deltebre.
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SEGON.- Que les mateixes bases contemplin les beques d’accés als estudis
superiors per facilitar el seu accés als estudis en funció de la seva situació
socioeconòmica.
No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.
Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Més
Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre. Sgt.- Joan Alginet Aliau. Deltebre, (Delta de
l’Ebre), juliol 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 en contra de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant rebutjada per majoria absoluta, amb onze vots en contra de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), i sis
vots a favor de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD),
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), NeculinaNicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP).
PART DE CONTROL
9È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1047/2021 A LA NÚM. 1325/2021
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. 1047/2021 a la núm. 1325/2021 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.
10È.- INFORMES D’ALCALDIA.
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No n’hi van haver
11È.- PROPOSICIONS URGENTS.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde diu que hi ha dues propostes
urgents relatives a l’aprovació de les festes locals per a l’any 2022 i l’aprovació
inicial de les bases reguladores del concurs d’emboladors i del concurs
d’habilitats taurines per a la Festa Major de Deltebre 2021, i per tant el primer
que s’ha de fer es votar la urgència de les mateixes, quedant aprovada per
unanimitat.
11. A) PROPOSTA D'APROVACIÓ FESTES LOCALS PER A L'ANY 2022
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Tinenta d’Alcaldia de
l’Àrea de #DeltebreEficient Sra. M. Elisabeth Tomàs Franch, procedeix a la
lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La qui subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, com a Tinenta d’Alcaldia de
#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al
ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes
laborals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Departament
d’Empresa i Treball, a proposta dels municipis respectius.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els
següents acords:
1r.- Aprovar com a Festes Locals per a l’any 2022 els dies 20 de maig i 16
d’agost.
2n.- Traslladar el present acord als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del
Departament d’Empresa i Treball per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre (Delta de
l’Ebre), 21 de juliol de 2021. 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 l’execució d’aquest acord.
11.B) PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES REGULADORES
CONCURS D’EMBOLADORS I EL CONCURS D’HABILITATS TAURINES EN
EL MARC DE LA FESTA MAJOR DELTEBRE 2021.- Arribats a aquest punt de
l’ordre del dia, l’alcalde-president proposa deixar aquest punt damunt de l’ordre
del dia, quedant aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.
12È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
Per part del Sr. Alcalde, li passa la paraula al Sr. Aleix Ferre portaveu del grup
municipal socialistes i diu que te dos qüestions a fer. La primera es referent a un
projecte mediambiental de naturalització i de ampliació de la Llacuna del Canal
Vell i em consta que l’ajuntament ha fet informe desfavorable i això suposaria
que aquesta ampliació de la llacuna beneficiaria als caçadors, pescadors i fauna,
per tant voldríem una explicació d’aquest informe desfavorable.
Continua el Sr. Aleix Ferre, dient que llegit aquest informe el que hem vist es que
el redactor del projecte fa la eliminació d’una colònia de palmeres, que nosaltres
n’estem en contra i ens hem adonat que últimament per part de l’ajuntament
s’han plantat palmeres i voldríem saber si son de les que es volen eliminar o si
s’han comprat.
El Sr. Alcalde li dona la paraula al regidor i tinent d’alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreActiu Sr. Robert Bertomeu, i diu que és veritat que es va presentar
aquest projecte a través d’una empresa d’ampliació de bassa i després de
consultar les entitats afectades de dintre de la mateixa finca i degut a que ens
van traspassar les seves inquietuds vam creure innecessària aquesta ampliació.
També volem posar de manifest que el fet d’ampliar la bassa, no tenim molt clar
si es podrà mantenir la vegetació dintre la pròpia finca, ja que el fet de
profunditzar complicaria molt l’accés per poder-ho mantindré. Creiem que pel
que fa a la fauna s’està controlant i regulant des de l’entitat de caçadors en molt
bon criteri i creiem que unes obres d’aquesta magnitud dintre la pròpia finca són
totalment innecessàries. Si que és veritat que ens hem reunit amb ells i ens han
traslladat aquesta inquietud. També pensem que potser un focus de mosquits
que fins ara regulava la societat de caçadors i que d’ara endavant no sabem com
s’acabarà gestionant tot això. Encara que hi ha part de vegetació que s’està
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regulant a través d’ells i hi ha una altra part per la societat de Pescadors de Sant
Pere que a ells particularment tampoc els beneficia.
Pren la paraula el Sr. Aleix Ferré del grup municipal socialista dient que entén
que a part dels temes mediambientals que es detallen a l’informe, estan les
entitats que entren a la finca habitualment i també s’oposen a l’ampliació de la
llacuna.
Contesta el regidor Sr. Robert Bertomeu, dient que sí, és així.
El Sr. Alcalde, li passa la paraula al regidor de Polítiques Ambientals i Platges
Sr. Joan Lucas per clarificar que el que s’ha dit de la colònia de palmeres, és cert
que són de Bombita però des de Costes ens les han ofert diverses vegades,
encara que les que vam utilitzar no estaven plantades al terra sinó que estaven
amb testos, per tant no formen part de la colònia de les palmeres que estem
parlant.
Per part del Sr. Alcalde, li passa la paraula al Sr. Joan Alginet, portaveu del grup
municipal ERC-MD, que diu que en les últimes recepcions als esportistes que
s’han fet a l’ajuntament per part de l’equip de govern municipal com ha sigut al
twirling Deltebre, als joves que van participar amb el fútbol al País Vasc, els
agrairíem que ens informin al menys als portaveus dels grups d’aquestes
recepcions.
Ens vam assabentar, que pel que fa a l’arquitecte municipal, vostès van
considerar que havien de prescindir dels seus serveis i de la seva col·laboració
laboral a l’ajuntament de Deltebre. També ens han fet arribar una carta de comiat
a molts treballadors de la casa i sincerament, eren uns comiats molt emotius i
com a grup municipal li voldríem agrair els serveis prestats a l’ajuntament. També
volem dir que molta gent del carrer, així com empreses ens han fet arribar que
ha estat un gran professional i una persona amb uns valors humans molt ferms.
Per tant per part del nostre grup li volem agrair la feina que ha fet i tots aquests
anys de dedicació al poble de Deltebre.
Continua el Sr. Carlos Bel, regidor del grup municipal d’ERC-MD per dir que te
dos qüestions a fer. La primera pregunta és en relació a la millora de les obres
del Camping l'Aube de Riumar, que se’ns ha traslladat algunes queixes per part
d’usuaris i veïns pel que fa al període en que s’han fet aquestes obres, atès que
ha sigut durant el mes de juliol, temporada alta de turisme i no s’ha fet en un altra
època de temps. I l’altra pregunta és quina previsió hi ha per posar en marxa els
pàrquings de la platja de la Marquesa i de la platja de la Bassa de l’Arena.
Per part del Sr. Alcalde, li passa la paraula al Sr. Francisco Castro, tinent
d’alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial, per
contestar a les preguntes del Sr. Bel, dient que per que es pugui entendre li
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explicaré la cronologia dels fets per què ho pugui entendre, atès què
principalment el tema del retard de les obres ha sigut degut als permisos de
Costes per poder tirar avant les obres. Aquesta obra es va fer l’aprovació inicial
del projecte el dia 22 d’abril, l’aprovació definitiva el dia 11 de juny, es va licitar
el dia 12 de maig, es van presentar les ofertes el dia 8 de juny i l’adjudicació va
ser el dia 15 de juny, per tant i com vostè sap la signatura del contracte i l’inici de
les obres també són uns dies més. Es va parlar amb totes les persones
afectades, propietaris del Càmping, dels restaurants que els pugues ocasionar
alguna molèstia i s’ha intentat fer de tal manera que ocasioni el menys perjudicis
possibles a totes les persones i activitats que hi ha en aquest tram.
Continua el Sr. Castro, contestant la següent pregunta realitzada pel Sr. Bel pel
que fa als pàrquings de la Marquesa, de la Bassa de l’Arena i del Passeig Marítim
de Riumar, dient que es posaran en funcionament aquest divendres, ja que
estàvem pendents de la senyalització i d’algunes coses més que ens mancaven,
donat que estem en temporada estival i les comandes es demoren una mica
més.
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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