Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 13/2021
DATA: 10 DE NOVEMBRE DE 2021
HORA INICI: 21:31H
HORA FINALITZACIO: 00:33H 11 DE NOVEMBRE DE 2021
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Resolució SLT/3293/2021, de 3 de novembre, per
la qual s’estableixen 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. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Francisco
Castro Casanova, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. Kilian Franch Arques, Sra.
Anna Giménez Uribe, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sra. Carme Franch Tomàs,
Sr. Andreu Curto Castells, Sra. Rosa Royo Franch, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra.
Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó,
Sra. Neculina Nicoleta Autu i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra.
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente.
ORDRE DEL DIA:
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
ORDINÀRIA NÚM 11/2021, DE DATA 6 D’OCTUBRE DE 2021
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta
esmentada, quedant aprovada per unanimitat
#DeltebreEficient
GESTIÓ INTERNA
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2N.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2022/2021, DE
7 D’OCTUBRE, DE NOMENAMENT DE TINENTS/ES D’ALCALDIA,
MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I PROPOSTA DE
PERIODICITAT DE LA SEVES SESSIONS I DEL DECRET D’ALCALDIA
NÚMERO 2055/2021, DE 19 D’OCTUBRE, DE DELEGACIONS DE
L’ALCALDIA EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I EN ELS REGIDORS/ES
DE L’EQUIP DE GOVERN.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia del ple
municipal, es dona compte del Decret d’Alcaldia número 2022/2021, de 7
d’octubre, de nomenament de tinents/es d’alcaldia, membres de la Junta de
Govern Local i proposta de periodicitat de la seves sessions i del Decret
d’Alcaldia número 2055/2021 de 19 d’octubre de delegacions de l’alcaldia en la
Junta de Govern Local i en els regidors/es de l’equip de govern, restant el ple
assabentat.
HISENDA
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT DE
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 13/2021 PER SUPLEMENT DE
CRÈDIT FINANÇAT AMB BAIXES I EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚMERO 14/2021 PER CRÈDITS EXTRAORDINARIS FINANÇATS
AMB BAIXES
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 3 de novembre de 2021, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient i regidora d’hisenda, procedeix
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficient i regidora d’hisenda de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- Vist que a l’estat d’execució del pressupost a data octubre de 2021 es desprèn
que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a les quals
no s’esgotarà la seva consignació.
2.- Vist que hi ha despeses que no es poden demorar a l’exercici següent i no hi
ha crèdit al pressupost de la corporació.

2

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

3.- Atès que en l’expedient de modificació de crèdits 13/2021 per suplement de
crèdits amb baixes afecten a despeses corrents i inversions i queden anivellades
les altes i les baixes sense incrementar el pressupost.
4.- Atès que en l’expedient 14/2021 de modificació de crèdits extraordinaris amb
baixes d’altres aplicacions no s’incrementa el pressupost al finançar-se amb
baixes d’altres aplicacions.
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 177 del RDL 2/2004
de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- Que s’aprovin els expedients de modificació de crèdits números 13/2021 i
14/2021 que s’adjunten amb el següent desglossament:

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 13/2021
“Suplement de crèdits finançat amb baixes”

A. pressupostària Concepte
20400.13200
21000.15320
22699.92001
22706.15100

seguretat i ordre públic. renting
Imatge de poble cas urbà
logística i actes
estudis i treballs tècnics #DeltebreTerritori
Total

60900.15150 Planejaments i projectes
62600.92000 Equips processos informació
62900.92000 equipaments edificis municipals
Total

22699.33800
22699.43200
22700.13300
60900.43200
61900.15322
61900.31200

Festes majors
Enfocament turístic
retirada de vehicles
accions enfocament turístic
arranjament av. 1 d'octubre

accés ambulàncies

ALTA

BAIXA

11.653,39 €
43.000,00 €
15.000,00 €
55.000,00 €
124.653,39 €
14.000,00 €
12.000,00 €
9.000,00 €
35.000,00 €
43.000,00 €
50.000,00 €
5.800,00 €
15.646,05 €
17.822,34 €
27.385,00 €
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Total Altes

159.653,39 €
159.653,39 €

Total Baixes

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 14/2021
“Crèdits extraordinaris finançats amb baixes”
A. pressupostària Concepte
46200.49100 Aportació municipis conveni cooperació horitzontal
48000.92900 Delta rescat i progat

ALTA
1.343,00 €
19.000,00 €

22699.33800 festes majors
22699.43200 enfocament turistic
Total Altes
Total Baixes

BAIXA

19.000,00 €
1.343,00 €
20.343,00 €
20.343,00 €

2n.- Exposar al públic els expedients de modificació de crèdits núm. 13/2021 i
14/2021 durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils, a partir del dia següent
de la publicació en el B.O.P., durant els quals els interessats podran examinarlos i presentar reclamacions davant el Ple. Els dos expedients s’entendran
definitivament aprovats si no es presenten reclamacions i en cas contrari el Ple
disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. Els expedients romandran, a
disposició dels interessats, a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 29 d’octubre 2021.- Lluïsa Ventura Galiano”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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.
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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), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (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) i
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i un vot en contra d’Aleix Ferré Ribes (SDCP), 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 D'ESTABLIMENT I
MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L'ANY
2022
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 3 de novembre de 2021, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient i regidora d’hisenda, procedeix
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
Vist els documents de l’establiment i modificació de les ordenances fiscals i preus
públics per a l’exercici 2022 que s’adjunten com a annex a aquesta proposta.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient en relació a la tramitació de
l’expedient.
Vistos els estudis econòmics que consten a l’expedient en relació a l’establiment
i modificació de les ordenances fiscals i preus públics.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin
els següents ACORDS:
PRIMER.
Aprovar inicialment l’establiment i modificació de les ordenances fiscals i preus
públics per a l’exercici 2022, d’acord amb el document annex que s’acompanya
a aquesta proposta.

5

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

SEGON.
Exposar al públic l’establiment i modificació de les ordenances fiscals per a
l’exercici 2022 en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis
electrònic de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest
Ajuntament, a la web www.deltebre.cat per tal de que contra el mateix, en un
termini de TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o
reclamacions que s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no
presentar-se’n, s’entendran les mateixes aprovades definitivament, sense cap
altre tràmit. En el cas que es presentin seran resoltes pel ple municipal.
TERCER.
Publicar el text íntegre de l’establiment i modificació dels preus públics en el
Butlletí Oficial de la Província d’acord amb el que disposa en l'art. 45.1.a) de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú als efectes de
la seva entrada en vigor.
QUART.
Delegar la competència per a l’aprovació dels preus públics a favor de la Junta
de Govern Local de conformitat amb l’establert a l’article 47 del TRLRHL i 23.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, per quant
els preus públics es consideren com a un ingrés de dret públic no tributari i per
tant no es troba afectat a la limitació inclosa a l’art. 23.2 de la Llei 7/1985
reguladora del regim local.
Aquesta delegació s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província d’acord
amb l’establert a l’article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.
No obstant això, en caràcter previ a l’acord que adopti la Junta de Govern Local
d’aprovació del corresponent preu públic s’haurà de dictaminar el mateix per la
corresponent Comissió Informativa.
CINQUÈ.
Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 29 d’octubre de 2021.- Lluïsa Ventura Galiano.”
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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
d’abstenció 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), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts),
cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SDCP), 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.
5è.- DICTAMEN DE PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST,
PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES EXECUCIÓ EXERCICI 2022
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 3 de novembre de 2021, el Sr. Andreu Curto Castells,
portaveu del grup municipal d’ED-Junts, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficicient i regidora d’hisenda de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2022.
En data 5 de novembre de 2021 la interventora ha emès informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost i al compliment o no dels objectius que estableix
la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
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El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
La Comissió Informativa de #DeltebreEficient hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el pressupost
complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels pressupostos
que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases d’execució.
També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el general s’ha
d’elaborar sense dèficit inicial.
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost
general.
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial
del pressupost.
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada en
vigor del pressupost.
L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat
de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb
problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu
pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de
l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el
seu pla d’ajust.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi d'Estabilitat
Pressupostària.
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
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Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la LOEPSF
per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
Acord del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 de suspensió de les
regles fiscals per al 2020 i 2021 de les entitats locals ratificat pel Ple del Congres
de Diputats de data 20 d’octubre de 2020.
Reglament núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per Eurostat.
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació
dels següents ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2022, el qual,
resumit per capítols, és el següent:

INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ENTITAT

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

6.725.000,00.-€
250.000,00.-€
3.403.214,10.-€

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

3.216.732,20.-€
199.100,00.-€
50.000,00.-€

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

2.001.560,15.-€
65.000,00.-€
4.776.065,55.-€

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

20.686.672,00.-€
PRESSUPOST DE L’ENTITAT
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A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres

4.577.572,00.-€
5.013.099,55.-€
60.000,00.-€

4. Transferències corrents
5. Fons de contingència

1.598.136,00.-€
81.815,42.-€

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

8.191.049,03.-€
0,00.-€
65.000,00.-€
1.100.000,00.-€

TOTAL DESPESES

20.686.672,00.-€

2n.- Aprovar la plantilla de personal que s’adjunta a la documentació annexa a
la proposta. També s’adjunta l’organigrama com a base d’organització funcional
dels serveis de la corporació.
3r.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4t.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
5è.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 5 de novembre de 2021. Lluïsa Ventura Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (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), per tant resta expedit el
tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte
el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
#DeltebreProjecció
ACCIÓ COMERCIAL
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE
QUALIFICACIÓ DE MUNICIPI TURÍSTIC TOT L'ANY A EFECTES D'HORARIS
COMERCIALS
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 3 de novembre de 2021, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, regidora d’acció comercial, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, com a regidora d’acció comercial
de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
En data 12 de desembre de 1997 l’Ajuntament de Deltebre va rebre la resolució
sobre la sol·licitud de modificació de la qualificació de zona turística, en la qual,
en complir els requisits establerts a l’article 3 del Decret 41/1994, de 22 de febrer,
es va modificar i ampliar la qualificació de zona turística a tot l’any, amb els
efectes que sobre els horaris comercials determinava l’article 2 de l’esmentat
Decret 41/1994, de 22 de febrer.
Atesa l’entrada en vigor de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost de 2021, de comerç,
serveis i fires, actualment l’Ajuntament de Deltebre té la necessitat de tornar a
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sol·licitar la qualificació de municipi turístic tot l’any als efectes dels horaris
comercials.
D’acord amb l’article 38 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i ,
fires, que diu el següent:
“Els ajuntaments poden demanar, als efectes dels horaris comercials, d’acollirse a la condició de municipi turístic si compleixen algun dels supòsits següents:
b) Si en el municipi concorre alguna de les circumstàncies següents:
1a. Disposa d’algun bé declarat patrimoni de la humanitat, d’algun immoble
d’interès cultural integrat en el patrimoni historicoartístic o d’equipaments
culturals que generin una afluència anual acreditada de visitants que superi el
nombre d’habitants del municipi.”
D’acord amb el punt segon de l’article 38, sobre la determinació dels municipis
turístics, s’estableix que els municipis turístics podem optar per acollir-nos a
l’excepció de municipi turístic, a l’efecte dels horaris comercials, mitjançant la
presentació d’una proposta fonamentada, aprovada pel ple de l’Ajuntament, que
ha d’especificar si l’excepció es demana per a la totalitat del municipi o només
una part, i indicar el període de l’any al qual se circumscriu la sol·licitud, la franja
horària d’obertura diària sol·licitada i el període de vigència de l’excepció, que no
pot esser superior a quatre anys.
A més a aquesta proposta s'hi han d'adjuntar els informes següents:
a) Informe de la cambra de comerç de l'àmbit territorial afectat.
b) Informe de les organitzacions empresarials representatives del sector del
comerç, i també de les associacions o agrupacions de comerciants detallistes
representatives al municipi o a les zones afectades. Si no hi ha associacions o
organitzacions de comerciants de caràcter local es poden aportar informes
d'entitats patronals de caràcter supramunicipal, i, si tampoc no n'hi ha, d'entitats
de caràcter general.
c) Informe de les agrupacions de consumidors i usuaris, en l'àmbit territorial
afectat.
d) Informe de les organitzacions sindicals en l'àmbit territorial afectat.
Vist l’informe que consta a l’expedient redactat per la tècnica de turisme de
l’Ajuntament de Deltebre en data 14 d’octubre de 2021, les conclusions dels
quals són:
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“1.- Que tenint en compte la població actual i els visitants que rebem al llarg de
l’any als equipaments municipals, el municipi de Deltebre compleix amb les
condicions establertes a l’Article 38 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de Comerç,
Serveis i , Fires.
2.- Que a més d’aquesta condició primordial, també cal considerar el fet que la
gran majoria de places d’allotjament les trobem als HUT’s (Habitatges d’Ús
Turístic), la qual cosa significa que molts dels nostres turistes tenen la necessitat
de realitzar les seves compres a Deltebre i evidentment, durant el cap de
setmana que és quan ve majoritàriament el turisme.
3.- Que donades totes aquestes condicions, es fa del tot necessari tornar a
sol·licitar la qualificació de municipi turístic tot l’any als efectes dels horaris
comercials”.
Vist l’informe que consta a l’expedient redactat per la tècnica de turisme de
l’Ajuntament de Deltebre en data 28 d’octubre de 2021, les conclusions dels
quals són:
“Que l’Ajuntament de Deltebre sol·licita:
1r. L’excepció per a la totalitat del municipi (nucli urbà i nucli de Riumar)
2n. El període per a tot l’any
3r. La franja horària: de 10h a 22h
4t. Període de vigència de l’excepció: 4 anys”.
Atesos els informes favorables que consten a l’expedient de la Cambra Oficial
de Comerç, Industria i Navegació de Tortosa, l’Associació d’Empreses
d’Ecoturisme del Delta de l’Ebre i de Fecotur.
Per tot l’esmentat anteriorment al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin
els següents acords:
1r.- Sol·licitar a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya la
qualificació de municipi turístic tot l’any als efectes dels horaris comercials amb
les següents condicions:
-

L’excepció per a la totalitat del municipi (nucli urbà i nucli de Riumar)
El període per a tot l’any
La franja horària: de 10h a 22h
Període de vigència de l’excepció: 4 anys

2n.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’acció
comercial per al seu coneixement i efectes oportuns.
13

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 29 d’octubre de 2021. Ingrid Santiago Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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 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.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DEL
CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA EN
L'EXERCICI 2021
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 3 de novembre de 2021, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, regidora d’acció comercial, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent:
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, com a regidora d’acció comercial
de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 2021 una
partida pressupostària per a dinamitzar el comerç local i la millora de la Imatge
de Poble mitjançant un Concurs de Decoració Nadalenca, englobat dins la
Campanya de Nadal, concretament la partida 481.00-43300 “Premis i Beques
Acció Comercial”.
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores
de referència.
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3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen
els requisits mínims exigibles per la legislació vigent.
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per al Concurs de Decoració
Nadalenca per a l’exercici 2021.
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases
aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de
la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
electrònic de la corporació, fent constar que si no es presenten reclamacions ni
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat
d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres, activitats i
serveis dels ens locals, i després es procedirà a la publicació del text íntegre de
les mateixes al BOPT així com una referència d’aquesta publicació definitiva al
DOGC.
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’acció comercial per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 d’octubre de 2021. Ingrid Santiago Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor
de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor 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 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.
MOCIONS
8È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE EN RELACIÓ A LA NOVA NORMATIVA
QUE REGULA L’IMPOST DE LA PLUSVÀLUA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Neculina-Nicoleta
Autu, regidora de l’ajuntament de Deltebre, 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’anunci del Tribunal Constitucional conforme estimava la qüestió
d’inconstitucionalitat número 4433-2020, anul·lant diversos apartats de l’article
107 de la Llei d’Hisendes Locals, comportava a la pràctica la impossibilitat de
continuar liquidant l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, la plusvàlua. La sentència ho argumentava pel fet que
s’emprava un mètode objectiu de determinació de la base imposable que
pressuposava que sempre es produïa un increment de valor dels terrenys,
només pel simple pas dels anys, sense considerar si realment s’havia produït
l’increment ni la quantia real d’aquest. Per tant, el que posava en qüestió
novament no era l’impost com a tal, sinó el mètode de càlcul emprat per a
determinar la base imposable.
I aquí entenem que la responsabilitat d’arribar a aquesta situació va ser
única i exclusivament del govern de l’Estat en la mesura que no va abordar
la reforma legislativa que instava a fer el propi TC en l’anterior sentència de l’any
2017. Calia reformar-ho amb celeritat per evitar situacions que no eren
acceptables des d’una òptica de justícia tributària, com era el cas dels supòsits
en que es liquidava l’impost sense existir un increment real de valor dels terrenys.
En una situació idèntica la Diputació Foral de Guipúscoa (que disposa d’una Llei
d’Hisendes locals pròpia sustentada en el règim foral) va adequar el mètode de
càlcul de l’impost en tan sols dos mesos, evitant així la inseguretat jurídica a la
que han estat exposats els contribuents i els ajuntaments subjectes al règim
comú.
La plusvàlua és un impost d’aplicació potestativa que actualment tenen
incorporat la gran majoria d’ajuntaments i que forma part indestriable del model
de finançament local, contribuint a assolir la suficiència financera necessària per
atendre el conjunt de competències municipals. Amb les dades de la liquidació
2019 els ajuntaments catalans van ingressar 590 milions d’euros d’aquest
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impost, 2.675 milions al conjunt de l’Estat, arribant a representar en molts
casos més del 15% sobre el total d’ingressos tributaris.
En un moment en que els ajuntaments centren els esforços en la recuperació
econòmica i es troben immersos en l’elaboració dels pressupostos per al 2022,
la pèrdua dels ingressos provinents d’una figura tributària tan cabdal com la
plusvàlua hauria desmuntat totes les previsions pressupostàries, obligant a
emprendre retallades precisament quan la pròpia Comissió Europea
defensa que el que calen són polítiques expansives.
Davant aquesta situació l’Estat s’ha vist obligat a fer en 15 dies la feina que
no va fer en 4 anys i mig, fet que demostra que va mancar determinació per
solucionar el problema i que ho van anar posposant fins que no han tingut més
opció que abordar-ho, fruit d’una sentència contundent que a més posava el
focus en la inacció del legislador estatal.
El RDL 26/2021 recull una nova fórmula per determinar la base imposable de
l’impost, amb uns coeficient que s’actualitzaran cada any i que sí mantenen
vinculació amb l’evolució del mercat immobiliari. A més, permet al contribuent
acollir-se a un mètode alternatiu per a determinar aquesta base imposable,
consistent en acreditar que l’increment de valor ha estat menor al resultant del
mètode objectiu o fins i tot que no ha existit, supòsit en el qual quedaria exempt
de tributació.
Ara bé, l’esmentada reforma aprovada amb el RDL 26/2021 no recull cap
mecanisme de compensació en favor dels ajuntaments per la pèrdua d’ingressos
que haurà comportat de manera immediata la sentència el TC. Tampoc preveu
compensar la pèrdua permanent d’ingressos que derivarà de la nova
metodologia de càlcul.
Les primeres estimacions fetes per diferents ajuntaments apunten que amb
aquesta nova metodologia s’hauria ingressat al voltant d’un 30% menys del que
s’ha ingressat per plusvàlues en el que portem d’exercici 2021. I aquí és on cal
destacar la referència que feia la pròpia sentència del TC conforme corresponia
al legislador estatal efectuar la reforma necessària de l’impost, garantint
addicionalment el principi de suficiència financera de les entitats locals, recollit a
l’article 142 de la Constitució.
Per tot l’exposat, prenem els següents acords:
Primer.- Instar al govern de l’Estat a crear un fons extraordinari per a compensar
la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances
municipals, tant per aquelles transmissions efectuades durant els 15 dies en que
no s’ha pogut exigir l’impost, com sobretot per aquelles transmissions anteriors
que estaven pendents de liquidar i no es podran efectuar i les que no havien
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adquirit caràcter ferm i caldrà retornar als contribuents en base als fonaments de
la sentència del TC.
Segon.- Instar al govern de l’Estat a crear un fons permanent de compensació
en favor dels ajuntaments per la reducció d’ingressos que generarà el nou
mètode de determinació de la base imposable, en compliment del principi de
suficiència financera.
Tercer.- Comunicar aquesta acords a la FMC, a l’ACM, al govern de la
Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.
No obstant el ple, aprovarà el que consideri oportú. Joan Alginet Aliau
Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre. Deltebre, octubre 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.
9È.- MOCIO D'ERC-MES DELTEBRE PER UN SEGUIMENT I CONTROL
EFECTIU DEL COMPLIMENT DE LES MOCIONS PROPOSADES AL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Laura Fabra Verge,
regidora de l’ajuntament de Deltebre, 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:
El Ple Municipal és el màxim òrgan representatiu d’un municipi, i en
conseqüència, el seus acords han de disposar d’una publicitat adequada i
18

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

implementar-se de manera ràpida i eficaç per part del govern municipal.
Actualment les mocions són un dels principals mitjans de què disposen els grups
municipals i regidores i regidors sense responsabilitats de govern per tal
d’incorporar propostes d’actuació en l’àmbit municipal. Així mateix, el conjunt de
la ciutadania ha de disposar d’informació actualitzada sobre els acords adoptats
ple Ple Municipal del seu Ajuntament i el grau de compliment dels mateixos. En
definitiva, totes i tots son regidores i regidors de Deltebre.
Dins la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, es recull tot un seguit d’obligacions de les administracions
públiques quant a la informació que aquestes han de facilitar pel que fa a la seva
activitat. No obstant, no existeix a nivell municipal cap normativa que reguli amb
el suficient grau de detall els procediments i terminis que han de regir la exposició
i el control del compliment dels acords municipals i, espcíficament, de les
mocions presentades i/o aprovades pel plenari.
Per aquesta raó, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre proposa al Ple de
l’Ajuntament de Deltebre l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Complementar degudament l’apartat dels grups municipals on
apareguin actualitzades les mocions que s’han presentat al ple municipal.
Segon.- L’apartat referenciat en el punt primer contindrà, com a mínim, la
següent informació de cada moció:
a)
b)
c)
d)
e)

Títol de la moció
Data del Ple en què es va presentar.
Document íntegre de la moció.
Resultat de la votació (amb el detall per regidors/es i el sentit final de la
mateixa).
Estat de tramitació de les mocions aprovades.

Tercer- L’apartat SEGON .e. (estat de tramitació) consistirà en una relació de:
a)
Tots els tràmits singularitzats que contingui la moció.
b)
La data límit d’execució d’aquests tràmits segons allò especificat en la
pròpia moció, si s’escau.
c)
La data en què efectivament s’han dut a terme els tràmits. En el supòsit
de demores respecte la data límit d’execució referenciada en l’apartat TERCER
.b., haurà de constar una explicació breu, de manera resumida i precisa dels
motius que ha ocasionat l’endarreriment.
d)
Còpies dels documents acreditatius dels tràmits realitzats i la seva data
d’execució.
19

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

Quart.- Les mocions aprovades pel Ple i la informació referenciada en els
apartats PRIMER a TERCER d’aquest document, seran introduïdes en el termini
màxim de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seva aprovació. Els
apartats seran actualitzats regularment i a mesura que es duguin a terme les
accions contingudes en la moció. En qualsevol cas, les accions enumerades en
l’epígraf tercer dels acords d’aquest document s’hauran de reflectir en l’apartat
corresponent en el termini màxim de 10 dies hàbils des del moment de la seva
execució.
Cinquè.- Les mocions presentades des de l’inici del present mandat, així com la
informació a què fan referència els punts PRIMER a TERCER dels acords
d’aquest document, seran introduïdes al web municipal en el termini màxim d’un
mes, comptador des de l’endemà de l’aprovació si s’escau, d’aquesta moció.
Sisè.- El seguiment i control del compliment de les mocions al Ple:
a)
Qualsevol grup municipal podrà sol·licitar, amb anterioritat a la
convocatòria d’un Ple Ordinari, la inclusió a l’ordre del dia d’un punt específic
referent al seguiment del grau d’execució d’una o diverses mocions aprovades.
b)
Aquest punt podrà ser inclòs per part de l’alcaldia a la part de control de
l’ordre del dia del següent ple ordinari, en la posició immediatament anterior a les
mocions que es presentin en aquell ple, i en qualsevol cas, sempre abans dels
precs i preguntes dels grups municipals.
c)
La sol·licitud haurà de dirigir-se a l’alcaldia, mitjançant el Registre General
de la Corporació i hauria d’incloure:
-La moció o mocions, el seguiment i execució de les quals es vol debatre.
-Una breu justificació dels motius pels quals es considera necessari dur a terme
aquest debat.
No obstant el ple, aprovarà el que consideri oportú.
Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup municipal d’ERC-Més Deltebre. Deltebre,
octubre 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.
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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), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (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
8È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1954/2021 A LA NÚM. 2123/2021
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. 1954/2021 a la núm. 2123/2021 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.
9È.- INFORMES D’ALCALDIA.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde dona la paraula al Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreProjecció, Sr. Carlos Serra i fa una explicació del
balanç de la temporada turística estiu 2021. Des de l’1 de juny fins el 12 d’octubre
s’ha fet un recull que ha servit per redactar un informe de l’activitat que s’ha dut
a terme durant aquest estiu mitjançant les estadístiques del turisme que ens ha
visitat durant tota la temporada, l’ocupació dels allotjaments turístics i per últim
també les accions que s’han dut a terme al nostre municipi de cara al turisme.
Com a conclusió, es fa una valoració positiva des del govern municipal i des de
l’Àrea #DeltebreProjecció. Aquest informe ens ajuda a conèixer la realitat
turística del nostre municipi i sobretot saber on estem, cap on hem d’anar i
sobretot ens ajuda a continuar treballant per que el nostre municipi sigui un destí
de primer ordre, un atractiu i sobretot un orgull per a tots aquests turistes que
ens visiten i per a tots i totes que estem vivint aquí.
Tot seguit el Sr. alcalde li passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreTerritori i regidor de ciutadania i seguretat Sr. Francisco Castro, per
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respondre a la pregunta que te pendent del ple anterior al grup d’ERC-MD pel
que fa a la recaptació de les màquines de pàrquing de la zona turística en les
que estan incloses la Platja de la Bassa de l’Arena, la Platja de la Marquesa, el
Passeig Marítim i el pàrquing de les autocaravanes d’aquest estiu, en el que li fa
una explicació detallada del mateix durant el període comprès des de el dia 2
d’agost fins al 31 d’octubre d’enguany.
Continua el Sr. Francisco Castro, per contestar un altra pregunta formulada pel
grup d’ERC-MD en el ple passat pel que fa al total de les sancions que es van
fer pel tema covid i que es van fer un total de 157 multes.
Tot seguit el Sr. alcalde dona la paraula a la regidora d’acció Comercial, Sra.
Ingrid Santiago per contestar una pregunta que formulada pel grup d’ERC-MD
referent al marketplace, i diu que es va engegar al mes de febrer i març per
començar a reeducar a les empreses i es va ensenyar a utilitzar la aplicació i
quan es va intentar posar en funcionament va coincidir amb la caiguda de la
plataforma del SOC. Per tornar-la a activar ha costat molt i vam començar a
l’estiu i la majoria de negocis donats d’alta tenien molta feina i es necessitava
molta atenció i més al principi. En aquest mes de setembre ens vam tornar a
posar en contacte amb tots i vam tornar a reeducar un altre cop i vam dinamitzar
tots aquells negocis que en aquell moment vam trobar atractius per veure dintre
de cada establiment que podrien oferir i realment fer-los un acompanyament per
no només oferir-los la plataforma sinó també donar-los idees del que poden oferir
per que el producte sigui el més atractiu possible.
Actualment tenim el tiquet alimentació, moda, farmàcia, de la llar, serveis i
d’òptica i per l’altra banda tenim el sector de la restauració per posar en marxa
el “Deltalicius” per tal de que al principi sigui una porta que es pugui publicitar i
poder enllaçar el tema de les reserves. I també el tema de Turisdelta per poder
oferir aquests packs turístics on es puguin incloure allotjaments, sortides,
menjades a algun restaurant i també lligat tot a la central de reserves, es a dir
que el marketplace a banda de poder comprar sigui una porta de publicitat.
Tot seguit el Sr. alcalde li dona la paraula a la Sra. Lluïsa Ventura, Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient i regidora de servei a les persones i respon
a les preguntes formulades pel grup municipal d’ERC-MD pel que fa a la creació
i difusió de la borsa d’habitatges buits, la creació d’un banc d’equips informàtics
reutilitzables i en relació al telèfon d’assistència. Pel que fa a la primera pregunta,
Deltebre te un percentatge d’habitatges buits força alt, per aquest motiu aquest
any es va posar un recàrrec a l’IBI als immobles que estaven sense ocupar amb
períodes llargs per fomentar la sortida al mercat d’habitatges de lloguer. Sobretot
aquest impost anava dirigit als bancs i immobiliàries per aquest motiu es va
confeccionar un cens de tots aquests habitatges. Han hi hagut propietaris que
han presentat al·legacions i ara s’estan contestant, d’aquesta manera podrem
crear aquesta borsa d’habitatges buits.
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Contestant la segona pregunta, pel que fa als equips informàtics reutilitzables,
es va aprovar el reglament al Ple Municipal de data 20 de gener de 2021. Un cop
en vigència aquest reglament es va informar a diferents empreses del nostre
municipi i van fer difusió diversos dies per que arribés a la ciutadania la
informació d’aquest banc d’equipaments informàtics per si ens volien fer la
donació d’equips que no utilitzin ni a casa ni als seus negocis. Vam rebre dos
portàtils, 4 torres, 2 pantalles i un mòbil. Durant aquest temps s’ha sol·licitat un
mòbil que es va cedir a una persona fins que la seva situació econòmica s’ha
estabilitzat i ens el va retornar i no hem tingut cap demanda més.
Referent a la tercera pregunta relativa al servei de telefonia assistencial, aquest
telèfon es va crear amb plena pandèmia, quan estàvem amb ple confinament.
Durant aquest temps el vaig portar jo, atès que era jo qui gestionava les trucades
i intentava solventar la situació que es presentava. Un cop passat aquest període
va passar el telèfon a la tècnica de servei a les persones. Aquest telèfon ja no
tenia la mateixa afluència de trucades perquè s’han creat diferents línies de
telèfon un cop es va restablir el espai de reactivació socioeconòmica. Hi ha un
telèfon únic per a la subàrea de servei a les persones que dona resposta a tots
els dubtes i qüestions pel que fa a les diferents tipologies d’ajuts i també es dona
hora però un recull de trucades en qüestió no el fem.
Finalment per part del Sr. alcalde se li dona la paraula al Sr. Andreu Curto per dir
que dir que amb la intervenció anterior al punt de l’aprovació inicial del
pressupost per a l’exercici 2022 ja es donen per contestades les qüestions
preguntades a l’altre ple pel grup d’ERC-MD relatives al Pla Local de joventut i
als convenis inserits al portal de transparència municipal.
10È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver
11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. alcalde li dona la paraula al Sr.
Aleix Ferre, regidor de SD-CP i pregunta per la senyalització del paviment del
polígon que està desgastada i s’hauria de reparar. I l’altra pregunta, és que des
del local de jubilats de La Cava ens diuen que manca manteniment i atenció a
les noves instal·lacions que es van fer.
Contesta el Sr. Alcalde per dir que el regidor d’imatge de poble, Sr. Kilian Franch,
anirà al polígon a mirar el prec fet pel Sr. Ferré pel que fa a la senyalització.
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Intervé la Sra. Rosa Royo regidora d’acció intergeneracional i comunitària i diu
que pel que fa al manteniment del local dels jubilats de La Cava, la setmana
passada es va posar en contacte amb la presidenta de l’associació per a
presentar-se com a nova regidora i posar-me a disposició i no em va comentar
res.
Continua el Sr. alcalde per dir que demà se’ls trucarà per clarificar que és el que
necessiten.
Tot seguit el Sr. alcalde li passa la paraula al Sr. Carlos Bel, regidor d’ERC-MD i
diu que els arriben queixes de la gent que demanen cita a l’arquitecte municipal
i els donen un termini mínim de 70 dies. Ens consta que la persona que va sortir
elegida després del procés selectiu va durar dos dies literalment i ara hem vist
que s’ha tornat a obrir un procés de selecció per contractar un altre arquitecte,
per tant voldríem informació al respecte, atès que ara que tenim el POUM, ens
manquen tècnics i la sensació és que hi ha una manca de previsió, perquè n’hi
havia un i el vau acomiadar. Un altra cosa que volem comentar és que mirant
l’expedient 2021/4883 hi ha un contracte menor per la redacció d’una xarxa de
mobilitat sostenible per al Delta de l’Ebre, i voldríem informació referent a la fase
que es troba i saber aquesta redacció que comporta per al municipi. I la última
pregunta és que, el passat 12/12/2019 es va aprovar al Ple Municipal una moció
del grup municipal d’Enlairem per la implementació del Centre de Salut del Delta,
i entre altres es va acordar que s’instava al Departament de Salut de la
Generalitat a l’adequació i millora de les instal·lacions del Centre d’Atenció
Primària. També s’instava a augmentar el número de professionals establerts al
centre de Deltebre i atès que estem casi a dos anys de l’acord volem saber quins
passos s’han fet al respecte i en quin moment es troben les gestions.
Contesta el Sr. alcalde pel que fa a la pregunta de l’arquitecte municipal, dient
que no es cert que es doni cita a 70 dies, sinó que es dona a 3 setmanes. El
POUM va entrar en vigència al mes de setembre i al mes d’agost vam treure una
borsa d’arquitectes municipals. Es va fer un procés de selecció i va quedar
l’arquitecte que ja estava aquí a l’ajuntament ocupant la plaça d’arquitecte tècnic
en substitució d’una persona que havia estat de baixa i que estava complint una
acumulació de tasques per direccions d’obra que són tots els carrers que s’estan
fent ara i des d’aquesta setmana ha passat a ocupar la plaça d’arquitecte.
Referent al que a dit que hi ha hagut un arquitecte que hagi entrat i ha estat 3
dies i ha marxat, tampoc és cert, l’han informat malament. Tot i que tenim la
previsió de dos arquitectes, a la selecció només en va quedar un i és aquest que
estava ocupant la baixa de l’arquitecte tècnic i per tant com només en va quedar
un, vam convocar un altre procés de selecció. El termini per presentar-se s’acaba
el proper dilluns i es fa en dos opcions, una en comissió de serveis si son
funcionaris i l’altra en plaça laboral i de moment no s’ha presentat ningú, encara
que la Junta de Govern Local té la potestat per anar ampliant el termini
setmanalment.
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Un altre tema que ha preguntat és la xarxa de mobilitat sostenible, i és la redacció
de la memòria per presentar-nos als Fons Europeus, i el decret que vostè parla
és aquesta memòria que vam presentar a la xarxa de mobilitat sostenible que
inclou part del projecte del carrilet a banda de donar-li aquest enfocament turístic
de les vies cicloturistes.
Continua el Sr. alcalde i diu que pel que fa al Centre de Salut del Delta, en el seu
dia vam presentar la moció i vam fer els contactes necessaris amb Salut, en
aquell moment el Departament de Salut entrava amb tot el que va ser la
pandèmia, i tot i que vam insistir ens van dir que no tenien cap tipus de
planificació en fer un Centre de Salut al Delta, però precisament la setmana
passada vaig parlar amb l’alcalde de Sant Jaume d’Enveja i vam acordar que
instaríem al nou Departament de Salut per millorar les prestacions a l’àrea bàsica
de Salut del Delta, que en aquest cas està inclòs Deltebre i Sant Jaume d’Enveja
i que programaríem una nova reunió en aquest sentit.
Un cop contestades les qüestions fetes pel grup municipal d’ERC-MD, el Sr.
alcalde li passa la paraula al Tinent d’Alcaldia de #DeltebreTerritori Sr. Francisco
Castro i diu que vol clarificar al Sr. Carlos Bel que és una mica indignant que
digui que no hi ha planificació quan estem atenent a raó de 30-35 persones per
setmana amb temes relacionats amb el POUM i altres. Des de que es va publicar
el POUM teníem una llista de 80 persones per fer atenció i aquesta llista ja està
feta i ara ja estem atenent a noves cites. Dilluns, dimarts i dimecres i alguns
dijous s’està atenent a la gent, a part de la resta de feina com son fer informes,
valorar llicències, entre d’altres i s’està fent un esforç per poder atendre a la gent
donat que el POUM està suscitant molts dubtes i inquietuds.
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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