Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 2021/8
DATA: 16 DE JUNY DE 2021
HORA INICI: 21:31 H
HORA FINALITZACIO: 23:34 H
LLOC: VIA TELEMÀTICA Resolució SLT/1392/2021, de 7 de maig, per la
qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut
pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19
al territori de Catalunya.

ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas
Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet
Aliau, Sra. Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles
Bel Carbó i Sra. Neculina-Nicoleta Autu i el 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 7/2021 DE DATA 19 DE MAIG 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.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE
RECAPTACIÓ EXERCICI 2020
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 4 de juny de 2021, la Sra. Elisabeth Tomàs Franch,
Tinenta d’Alcadia i regidora d’hisenda, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent.
“La que subscriu, Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de
#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al
Ple de la corporació INFORMA:
En data 7 de gener de 2013, per acord de Ple Municipal en sessió del dia 05 de
desembre de 2012, es formalitzà el conveni regulador de la Delegació de
Facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de
l’Ajuntament de Deltebre a favor de la Diputació de Tarragona.
Atès que s’ha de procedir a aprovar el compte de recaptació de l’exercici 2020.
Per tot l’esmentat anteriorment PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció
dels següents ACORDS:
1r.- Aprovar el compte de recaptació exercici 2020, delegat a BASE, amb les
següents dades:
BASE
COMPTES DE RECAPTACIO ANUALS
ANY 2020 I ANTERIORS
(AMB BAIXES)

CONCEPTE

IMPORT CARREC

BAIXES

CARREC LIQUID

INGRES
AJUNTAMENT

%

INTERESSOS
DEMORA A
FAVOR
AJUNTAMENT

RECARREC A
FAVOR
AJUNTAMENT

PREMI BASE

INTERESSOS
DEVENGATS

COSTES GESTIO INGRES EFECTIU
MULTES
AJUNTAMENT

PADRONS -VOLUNTARIA
NO LIQUIDABLE

7.634.219,70

80.873,77

7.553.345,93

5.867.522,74 77,68

1.233,90

0,00

176.025,71

0,00

0,00

5.692.730,93

VOLUNTARIA LIQUIDABLE

2.281.513,57

104.393,90

2.177.119,67

936.855,32 43,03

4.624,17

0,00

31.947,24

0,00

0,00

909.532,25

EXECUTIVA

6.828.278,83

373.634,43

6.454.644,40

947.113,04 14,67

60.238,99

0,00

1.987,39

10,23

3.214,51

1.002.139,90

DESPESES PERSONAL
DESPESES CESSIO LOCAL
DEVOLUCIONS INGRES
TOTAL

0,00
0,00
-105.210,02
16.744.012,10

558.902,10

16.185.110,00

7.751.491,10 47,89

66.097,06

0,00

209.960,34

10,23

3.214,51

7.499.193,06
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2n.- Aprovar el compte de recaptació exercici 2020 no delegat a BASE amb les
següents dades:

AJUNTAMENT DE DELTEBRE
COMPTE ANUAL DE RECAPTACIO
ANY 2020

CONCEPTE

IMPORT
CARREC

BAIXES

CARREC
LIQUID

INGRES
AJUNTAMENT

%

EXECUTIVA
PASSAT A
BASE

TOTAL PENDENT
CARRECS

EXERCICIS TANCATS

39.873,04

26.712,82

13.160,22

0,00

0,00

EXERCICI CORRENT

33.283,77

0,00

33.283,77

10.405,69

31,26

0,00

22.878,08

73.156,81

26.712,82

46.443,99

10.405,69

22,40

0,00

36.038,30

TOTAL

13.160,22

3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrea d’Hisenda i
a BASE- Gestió d’ingressos.
La Corporació, no obstant això acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 1 de juny de 2021.Sgt. M. Elisabeth Tomàs Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor a 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 a l’execució d’aquest acord.
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL (PROVISIONAL)
D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER A LES
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OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER RIU BESOS DE DELTEBRE PER
CONNECTAR AMB CARRER GRAN CANARIA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 4 de juny de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova,
Tinent d’Alcadia 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 encarregat la redacció del Projecte d’Urbanització del
Carrer Riu Besos, el qual ha estat redactat per Albacar Enginyers SL, amb un
pressupost d’execució per contracta de TRES-CENTS DINOU MIL CIN-CENTS
SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (319.561,53 €).
2. Les despeses de tramitació són de SETZE MIL TRENTA-VUIT EUROS AMB
TRENTA-TRES CÈNTIMS (16.038,33 €) i de redacció del projecte MIL DOSCENTS CINC EUROS (1.205,00 €) essent el total de despeses de DISSET MIL
DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
(17.243,33 €).
3. L’import total suportat per l’Ajuntament es xifra en DOS-CENTS
CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTAQUATRE CÈNTIMS (257.530,54 €).
4. Una vegada descomptat l’import de la subvenció pels aiguats del temporal
Glòria, per un import de CATORZE MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS
AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (14.891,69 €).
5. 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
4
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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
Besos 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 DOS-CENTS CINQUANTA-SET MIL
CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
(257.530,54 €) corresponent al 80% 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 Besos,
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

1.- El cost total previst es fixa en TRES-CENTS TRENTA-SIS MIL VUITCENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (336.804,86 €) dels
quals TRES-CENTS DINOU MIL CIN-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (319.561,53 €) són d’execució d’obra i DISSET
MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS
(17.243,33 €) són de despeses de tramitació i de redacció del projecte. Del
total de l’import, l’Ajuntament de Deltebre suportarà íntegrament la quantitat de
DOS-CENTS CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB
CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS (257.530,54 €)
2.-Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en SEIXANTAQUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS (64.382,63 €), a sufragar per part dels contribuents es xifra en un 20
% del cost d’execució per contracta. Aquesta quantitat té el caràcter de mera
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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.
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.
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre
(Delta de l’Ebre), 8 de juny de 2021. Sgt. M. Elisabeth Tomàs Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts),
cinc abstencions 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), 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.
4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I
D’APROVACIÓ
DEFINITIVA
D’IMPOSICIÓ
I
ORDENACIÓ
DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL
CARRER GUIFRÉ EL PILÓS.
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 4 de juny de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova,
Tinent d’Alcadia 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:
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1. El Ple de la corporació, en la seva sessió de data 31 de març 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 Guifré el Pilós, 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,
CVE2021-02916 de data 13 d’abril de 2021, a l’Ebre de data 9 d’abril 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. Remedios Rodriguez Guerrero
Sr. Carlos Eduardo Rios Traslaviña
Sra. Minerva Mon Pont
Sr. Josep Cascón Dosrius
Sr. Francisco Díaz López

DNI 38422186 L
DNI 47870489 Z
DNI 46703222 C
DNI 39030369 J
DNI 38055081 V

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 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.
Estimar íntegrament les al·legacions presentades per Francisco Díaz López,
Remedios Rodríguez Guerrero, Minerva Mon Pont, Josep Cascón Dosrius i
Carlos Eduardo Rios Traslaviña d’acord amb el contingut de l’Informe Tècnic i
Jurídic que s’adjunta a la Proposta, i incloure les modificacions que en el seu
cas s’escaiguin.
SEGON.
Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per l’execució de les obres d’urbanització del carrer Guifré el Pilós
TERCER.
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Notificar individualitzadament 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), 8 de juny de 2021. Sgt. M Elisabeth Tomàs Franch.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts),
cinc abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC9
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MD), 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), 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.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE DELTEBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 4 de juny de 2021, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
regidora de la subàrea de gent gran, procedeix a la lectura en la seva part
bastant de la proposta següent.
“El que subscriu, Andreu Curto Castells, regidor de participació ciutadana,
transparència i joventut, en ús de les facultats que la legislació vigent li
concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Identificació de l’expedient
Expedient: Genèric Participació ciutadana 2018/1
Exp. General: 2018/3996
Assumpte: Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de Gent Gran
de Deltebre de l’Ajuntament de Deltebre
1.

ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Deltebre vol aprovar un Reglament que té per objecte la
regulació de les condicions generals del Consell de la Gent Gran de Deltebre,
òrgan permanent, col·legiat de participació sectorial per a l’assessorament i la
consulta en matèria de gent gran entre les entitats i associacions, la ciutadania i
l’Ajuntament de Deltebre; que haurà de ser creat pel Ple de l’Ajuntament de
Deltebre, d’acord amb els articles 48.2.c) i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i en virtut de l’autonomia local que la Constitució i Lleis
reconeixen als ens locals.
L’objectiu de l’aprovació d’aquest Reglament és regular el funcionament i l’ús,
del Consell de la Gent Gran de Deltebre, l’objectiu del Consell és promoure,
estimular i canalitzar la participació de la ciutadania, i de les seves associacions
en la gestió estratègica dels afers relatius a l’àmbit de la gent gran, ampliant els
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espais d’influència ciutadana i de coresponsabilitat que impliquin una millora de
l’acció de govern en l’àmbit de la Gent Gran al municipi. En aquest Reglament
s'estableixen les funcions del Consell i dels seus membres, l’estructura
organitzativa, la composició, les sessions, i les causes de nomenament i
renovació dels seus membres.
2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels
ajuntaments es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són
normes de naturalesa reglamentària.
En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap
cas poden oposar-se a les lleis.
L’aprovació de les ordenances i els reglaments locals s’ha d’ajustar al
procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178 del
TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
1r.- Amb caràcter previ a l’elaboració del reglament, s’ha de substanciar una
consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la
qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
1.
2.
3.
4.

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
Els objectius de la norma.
Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
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2n.- Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria simple dels
membres presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la LRBRL.
3r.- Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al BOP,
al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o a les associacions
que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
4t-. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva pel Ple per majoria simple dels membres presents. En cas
de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial esdevé definitiu.
5è.- Publicació del text del reglament d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOP en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu aprovat
s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en
el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva. El reglament entra en vigor
una vegada transcorreguts 15 dies des d’aquesta comunicació, si les
administracions esmentades no han fet cap requeriment.
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran del
municipi de Deltebre.
2n.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que
s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al
BOP, al DOGC i a un diari, per un període de 30 dies des del següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran
examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3r.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació
inicial esdevé definitiu. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el
text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la
corporació, al BOP i al butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al
DOGC la referència del BOP en què es publica el text íntegre.
4t.- Contra aquest acord, acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix
la interposició de cap tipus de recurs.
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5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea de
Participació Ciutadana per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre
(Delta de l’Ebre), 26 de maig de 2021. Sgt. Andreu Curto Castells.”
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 a 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 a l’execució d’aquest acord.
#DeltebreTerritori
CIUTADANIA I SEGURETAT
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L'ANNEX 1 AL
CONVENI MARC ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE DE COL•LABORACIÓ PER A LA
REDACCIÓ, EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ/ACTUALITZACIÓ D’UN PLA
LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreTerritori de data 4 de juny de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova,
Tinent d’Alcadia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial i
ciutadania i seguretat, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreTerritori i regidor de la subàrea de ciutadania i seguretat, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
Vist l’annex 1 al conveni entre el Servei Català de Trànsit i aquest ajuntament
que té per objecte redactar un PLSV per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa
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viària urbana de Deltebre i realitzar un seguiment de les mesures contingudes
en el PLSV i al cap del 5è any de redacció del PSLV efectuar una
avaluació/actualització del PLSV.
Vist que el sergent Cap de la Policia Local ha donat el vistiplau per a
l’aprovació del mateix.
Atès que aquest annex al conveni es va signar per part de l’alcalde-president el
passat dia 20 de maig de 2021.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
1r.- Ratificar l'annex 1 al conveni marc entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Deltebre de col•laboració per a la redacció, el seguiment i
l’avaluació/actualització d’un pla local de seguretat viària per a l’Ajuntament de
Deltebre, que té un total de sis clàusules.
2n.- Trametre el present acord al Servei Català de Trànsit per als efectes que
correspongui.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de
ciutadania i seguretat per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre
(Delta de l’Ebre), 1 de juny de 2021.- Sgt. Francisco Castro Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor a 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 a l’execució d’aquest acord.
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN NÚMERO 2
REGULADORA DEL CIVISME I POLICIA A LA VIA PÚBLICA, DE LA
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN NÚMERO 3
REGULADORA DE LA CIRCULACIÓ I MOBILITAT I DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN NÚMERO 10 REGULADORA
DE L’ÚS, SEGURETAT I CONSERVACIÓ DE LES PLATGES I DEL LITORAL
MUNICIPAL
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreTerritori de data 4 de juny de 2021, el Sr. Francisco Castro Casanova,
Tinent d’Alcadia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial i
ciutadania i seguretat, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent
“El que subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori, en ús
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació
eleva la següent INFORMACIÓ:
1. ANTECEDENTS
1. Atès que per acord de ple municipal de data 9 de maig de 2017 es va
aprovar la modificació de les ordenances de policia i bon govern de
l’Ajuntament de Deltebre, exposades al públic pel termini de 30 dies hàbils,
mitjançant publicacions al BOPT núm. 96, de data 19 de maig de 2017, al
DOGC núm. 7372, de data 18 de maig de 2017, al Setmanari l’Ebre de data 12
de maig de 2017 i al tauler electrònic d’edictes d’aquest ajuntament, d’acord
amb el previst a l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
presentant-se al·legacions durant el termini d’exposició pública que van ser
resoltes per acord de ple municipal de data 11 de juliol de 2017, aprovant-se
definitivament i publicant-se el seu text íntegre al BOPT de data 4 d’agost de
2017 i entrant en vigor el dia 5 de setembre de 2017.
2.- Atès que aquest ajuntament vol modificar l’article 33 de l’Ordenança de
Policia i Bon Govern número 2 reguladora del civisme i policia a la via pública,
l’article 23.4 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern número 3 reguladora de la
circulació i mobilitat i l’article 39.5 lletres d), e) i f) de l’Ordenança de Policia i
Bon Govern número 10 reguladora de l’ús, seguretat i conservació de les
platges i del litoral municipal, quedant de la següent manera:
“Article 33 de l’Ordenança de Policia i Bon Govern número 2 reguladora
del civisme i policia a la via pública:
1.
Queda prohibit en tot el terme municipal de Deltebre, l’ocupació de
la via pública i altres espais públics, amb vehicles, caravanes i
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autocaravanes amb la finalitat de pernoctar al municipi excepte en els
llocs habilitats amb àrea groga.
2.
Aquesta tipologia de conductes serà tipificada com una infracció
lleu amb la imposició d’una sanció d’una quantia de 95 euros.
3.
Els estacionaments dels vehicles recollits en aquesta secció, entre
les 24h i les 8h, serà considerada ocupació de la via pública amb la
finalitat de pernoctar. En tot cas, serà tipificada com una infracció lleu,
que serà sancionada amb una multa d’una quantia de 95 euros.
Article 23.4 de de l’Ordenança de Policia i Bon Govern número 3
reguladora de la circulació i mobilitat:
“.....
4.
L’ajuntament podrà autoritzar, prèvia sol·licitud de l’interessat i
previ informe favorable de la Policia Local atenent entre d’altres a la
correcta mobilitat de la zona, espais de reserva d’estacionament per a
entrada i sortida de vehicles particulars, degudament senyalitzades amb
placa de gual lliurada pel mateix Ajuntament i amb una línia longitudinal
contínua de color groc. Les taxes i despeses d’aquesta autorització es
regiran per la Ordenança Fiscal municipal corresponent a la regulació de
la Taxa per l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de la
via pública per a estacionament exclusiu, parada de vehicles i càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena”.
Article 39.5 lletres d), e) i r) de l’Ordenança de Policia i Bon Govern
número 10 reguladora de l’ús, seguretat i conservació de les platges i del
litoral municipal passen les infraccions de greus a lleus.”
3.- Atès que el secretari acctal. ha emès informe relatiu al procediment
d’aprovació de la modificació de l’esmentada ordenança.
2. FONAMENTS DE DRET
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (en endavant, LRBRL), i 8.1.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (en endavant, TRLMRLC), atribueixen als ajuntaments la potestat
reglamentària, és a dir, la capacitat per desenvolupar, dins l’esfera de les seves
competències, el que disposen les lleis estatals o autonòmiques. A
conseqüència d’aquesta potestat, els ajuntaments poden dictar disposicions de
caràcter general i de rang inferior a la llei, sense oposar-s’hi.
Sens perjudici dels bans de l’alcaldia, la potestat reglamentària dels
ajuntaments es materialitza a través de les ordenances i reglaments, que són
normes de naturalesa reglamentària.
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En el mateix sentit, l’article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de
règim local, disposa que, en l’esfera de la seva competència, les entitats locals
poden aprovar ordenances i reglaments, i els alcaldes dictar bans, que en cap
cas poden oposar-se a les lleis.
L’aprovació de la modificació de les ordenances i els reglaments locals s’ha
d’ajustar al procediment següent, d’acord amb els articles 49 de la LRBRL, 178
del TRLMRLC, article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant, ROAS):
1r. Aprovació inicial de la modificació pel Ple, amb el quòrum de la majoria
simple dels membres presents, en els termes del que disposa l'art. 47 de la
LRBRL.
2n. Informació pública i audiència de les persones interessades pel termini
mínim de 30 dies, per tal que puguin presentar reclamacions i suggeriments.
L’aprovació inicial de la modificació s’ha de publicar al tauler d’anuncis de la
Corporació, al BOP, al DOGC i a un diari, i s’ha de donar audiència als veïns o
a les associacions que hagin exercit la iniciativa, si és el cas.
3r. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i
aprovació definitiva de la modificació pel Ple per majoria simple dels membres
presents. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevé definitiu.
4t. Publicació del text de l’ordenança d’acord amb els articles 70 de la LRBRL,
178 del TRLMRLC i 66 del ROAS. L’aprovació definitiva i el text íntegre de
l’ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local, si n’hi ha. També s’ha de publicar al DOGC la
referència del BOP en què es publica el text íntegre.
L’acord d’aprovació definitiva i la còpia íntegra i fefaent del text definitiu de la
modificació aprovat s’han de trametre a l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies des de l’aprovació definitiva.
La modificació del reglament entra en vigor una vegada transcorreguts 15 dies
des d’aquesta comunicació, si les administracions esmentades no han fet cap
requeriment.
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
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1r.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern
número 2 reguladora del civisme i policia a la via pública, la modificació de
l’Ordenança de Policia i Bon Govern número 3 reguladora de la circulació i
mobilitat i la modificació de l’Ordenança de Policia i Bon Govern número 10
reguladora de l’ús, seguretat i conservació de les platges i del litoral municipal
d’acord amb el punt segon dels antecedents.
2n.- Aquest acord d’aprovació inicial de la modificació s’ha de fer públic mitjançant
edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de
publicar al BOP, al DOGC i a un diari, per un període de 30 dies des del següent
al de la publicació de l’anunci d’exposició al BOP, dins el qual els interessats
podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
3r.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial
esdevindrà d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança. En aquest
cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text íntegre de la modificació de la
Ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al BOP i al
butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP
en què es publica el text íntegre de la modificació.
4t.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea de gestió
interna per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre
(Delta de l’Ebre), 8 de juny de 2021. Francisco Castro Casanova.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor a 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 a l’execució d’aquest acord.
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8È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER A LA CELEBRACIÓ DE LA
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Francisco Castro
Casanova, Tinent d’Alcadia de l’Àrea de #DeltebreTerritori, procedeix a la
lectura en la seva part bastant de la proposta següent.
“El que subscriu, com a alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea
de la Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility
Week. L’objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat
més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de
Setembre. És una oportunitat per presentar davant la ciutadania les
alternatives que ja existeixen i explicar els reptes que afronten les ciutats i
pobles per incloure el canvi de comportament com a pilar fonamental per una
estratègia de transport sostenible a tot Europa i una millora ambiental.
Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una
mobilitat sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de
millora de la salut “Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat
sostenible, avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la
mobilitat activa. Per això és molt important que enguany, per superar la
baixada en la utilització del transport públic fruit de la pandèmia de la Covid19,
treballem conjuntament per fer-hi front.
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de
227 municipis de Catalunya amb una població afectada de 5.955.452
ciutadans, el representa una participació molt per sobre de la resta dels
municipis europeus. Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que
els Ajuntaments de Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de
l’urbanisme i el foment de la pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures
per a millorar la sostenibilitat en els desplaçaments dels seus ciutadans i
ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:


Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb
la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la
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reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el
consum racional dels recursos energètics.


Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i
informar-la sobre les seves diferents modalitats.



Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.



Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i
el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.



Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del
transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la
congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes
respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la
inactivitat física.

Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi
climàtic passa per un transvasament des del transport privat al transport
públic, i la descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest
sentit, la societat catalana ha respost amb un augment de la utilització del
transport públic, però també amb un augment de l’ús de la bicicleta, els
patinets i sobretot el caminar per les distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament
sostenible, aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de
Nacions Unides que reconeix que l’assoliment dels 17 Objectius de
Desenvolupament Sostenible és una responsabilitat compartida i encoratja a
crear aliances entre tots els països i actors per assolir els ODS.
Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu
del territori, obrint- se a totes les entitats del país compromeses a treballar per
assolir els 17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat
sostenible al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana
sostenible, conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc
sostenible en termes mediambientals i de qualitat de vida, establir
col·laboracions amb les entitats locals i comunicar noves polítiques i mesures
permanents.
Per tot això, PROPOSO al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de Deltebre a la Setmana Europea de la
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Mobilitat d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya
i la European Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord
segon.
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de Deltebre ha impulsat o impulsarà les
següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
- Organitzar activitats durant la setmana, del 16 al 22 de setembre, tenint en
compte la temàtica anual de “Mobilitat sostenible, saludable i segura”.
- Implementar almenys una mesura permanent que contribueixi a la
transformació modal des del cotxe privat a mitjans de desplaçament més
sostenibles.
- Celebrar el Dia sense Cotxes, reservant una o diverses zones per a vianants,
ciclistes i transport públic, durant almenys un dia.
QUART. Adherir l’Ajuntament de Deltebre a l’Estratègia Catalana de la
bicicleta 2025 aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del
2019.
CINQUÈ. Adherir l’Ajuntament de Deltebre a l’Acord nacional per a l’Agenda
2030 a Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de
2020 i integrar-se a l’Aliança Catalunya 2030.
La Corporació, no obstant això, estimarà el que sigui convenient. Deltebre
(Delta de l’Ebre), 9 juny de 2021. Sgt. Lluís Soler Panisello.”
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 amb 16 vots a favor, per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
MOCIONS
9È.- MOCIÓ D'ED-JUNTS EN COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL
PER L'ALLIBERAMENT I L'ORGULL LGTBI+.
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Anna Gimenez
Uribe, regidora d’igualtat i gènere i foment cultural, procedeix a la lectura en la
seva part bastant de la proposta següent:
“Qui subscriuen, grups municipals d’Enlairem Deltebre-Junts i d’ERC-MD, en ús
de les facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple de la Corporació
eleven la següent INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI+ va iniciar la lluita per a la igualtat de
drets a partir de la rebel·lió que van generar els fets d'Stonewall, liderats per
dones trans racialitzades a la ciutat de Nova York. La data d’inici d’aquella
revolta es commemora cada any arreu del món per seguir reivindicant els drets
de les persones LGTBI+.
Al llarg d'aquests anys, el col·lectiu LGBTI+ ha aconseguit assolir de forma
desigual el reconeixement legal dels seus drets en alguns estats del món De
fet, l'homosexualitat encara és perseguida i castigada a més de 70 estats a tot
el món, i fins i tot penada amb la mort en 8 d’aquests. Molts d’altres, no
disposen de cap mena de legislació que garanteixi els drets de les persones
LGTBI+.
Després d’anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l'equiparació
legal de les persones homosexuals a partir del dret al matrimoni entre persones
del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i
l'impuls de polítiques adreçades específicament a les persones lesbianes, gais,
bisexuals, trans i intersexuals. Catalunya va ser pionera amb l'aprovació de la
Llei 11/2014 per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per a eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Aquest 2021, marcat encara per la influència de la Covid-19, que ens ha obligat
a recloure’ns i utilitzar nous canals per relacionar-nos entre nosaltres, i ha
permès seguir observant quin és el grau de discriminació real de les persones
LGTBI en el seu àmbit més proper com és la casa familiar. I hem de dir que, si
bé a Catalunya la immensa majoria de les persones LGTBI no s’han vist
vexades per la seva identitat o orientació sexual, s’han detectat alguns casos
de LGBTI-fòbia a la pròpia llar, en especial de persones trans* molt joves, així
com també la deplorable LGBTI-fòbia a les xarxes socials. Un cop iniciat el
retorn a una certa normalitat, observem amb molta preocupació les agressions
físiques violentes que estem coneixent aquests dies als mitjans de
comunicació.
Malgrat la protecció legal existent, encara són alarmants les dades en quant a
episodis de discriminació soferts al nostre país en els darrers anys. Només a
l’any 2020, l’Observatori contra l’homofòbia va registrar gairebé 200 denúncies
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d’incidències a Catalunya. Amb el que portem de 2021, ja en porten 83 de
registrades.
L’Ajuntament de Deltebre, en els darrers anys, ha iniciat la implementació
d’accions dirigides a eliminar la discriminació per motius d’identitat sexual i de
gènere i també a donar visibilitat al col·lectiu. Mostra d’això són la inclusió de
criteris en la contractació per a la no discriminació de les persones LGTBI+, o la
celebració pública d’actes en commemoració del dia internacional per a
l’alliberament i l’orgull LBTBI+.
Per tot l’exposat, el grup municipal d’Enlairem Deltebre proposa l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de Deltebre amb la diversitat
afectiva i adherir-se a la commemoració del 28 de juny, dia per l'alliberament o
l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans, organitzant activitats per
a tal efecte.
SEGON.- Exhibir en un lloc visible la bandera amb els colors de l'arc de Sant
Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI+, a
l’entorn del 28 de juny.
TERCER.- Seguir implementat polítiques públiques per a l’eliminació de la
discriminació envers les persones LGTBI+ i per al foment de la igualtat de
gènere.
QUART.- Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de
viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere,
el compromís a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones
LGTBI+.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Observatori Contra l’Homofòbia, al
conjunt d’entitats del municipi i a l’Associació LGTeBre.
No obstant, la Corporació acordarà el que consideri oportú. Deltebre (Delta de
l’Ebre), 11 de juny de 2021.Grup Municipal d’ED-Junts i Grup Municipal ERCMD.”
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 a 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.
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
10È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE DE
INCORPORACIÓ DEL PERMÍS RETRIBUÏT
CLIMATERI A L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE.

SUPORT PER A LA
DE MENSTRUACIÓ I

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Vanessa Callau
Miñarro, 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:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Segons les dades, entre el 25% i el 60% de les dones pateixen dolor durant la
menstruació, és a dir, dismenorrea, un tema encara avui tabú i que s’ha tractat
d’invisibilitzar durant dècades. De fet entre un 1% i un 15% de les persones que
pateixen dismenorrea, pateixen dolors molt intensos i invalidants que les
incapacita temporalment.
Patir dolor durant la regla és un fet que s’ha normalitzat socialment, però que
no ho és i menys quan impedeix desenvolupar amb normalitat la teva vida
quotidiana. La pressió social provoca que les persones que pateixen dolor
menstrual hagin d’amagar- lo i fer veure que no “passa res”, però la realitat és
que aquests dolors afecten psicològicament i físicament i, per tant, dificulten el
desenvolupament habitual de les seves feines.
Aquest dolor invalidant, si no és reconegut, es pot traduir en un motiu més de
discriminació laboral de les dones, ja que afecta directament a la seva
capacitat laboral, afectant directament a la bretxa laboral i significant un nou
sostre de vidre dins les carreres laborals, així com a la seva economia.
Disposar de fins a 12 dies l’any reconeguts per tenir cura de la salut
relacionada amb la menstruació i climateri, en cas que es necessiti, té una
conseqüència positiva en relació amb la reducció d’aquestes desigualtats.
Trencar tabús relacionats amb la menstruació i el climateri és una mesura que
permet seguir avançant en la fi de les desigualtats de gènere.
D’aquí la proposta d’alguns països que regulen aquest fet per tal de garantir un
permís que doni cobertura a aquesta necessitat de cura, com el Japó, Corea
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del Sud o Taiwan, que porten la capdavantera en aquesta temàtica i les seves
treballadores fa anys que poden gaudir d’aquest permís en diferents formats.
Cada cop més les veus de col·lectius i moviments feministes que en reclamen
la necessitat. És el cas de la Intersindical CSC que ha iniciat la
campanya “FORA TABÚS, GUANYEM DRETS: permís retribuït de
menstruació i climateri”, i que aquesta ja ha estat aprovada per l’Ajuntament de
Girona.
Amb la voluntat de reconèixer aquesta situació que viuen moltes dones,
entenent que aquest permís és una primera passa en el camí cap al
reconeixement d’aquest dret en la legislació pròpia, i atès que en qualsevol cas
es tracta d’un permís voluntari, manifestem la necessitat que el nostre
ajuntament inici els treballs preparatoris per fer possible l’aprovació d’aquest
permís retribuït, d’almenys 8 hores al mes. De forma conjunta amb els agents
responsables de negociar les característiques de la funció pública i dels llocs
de treball de l’ajuntament, si és el cas, es manifesta la voluntat política de
treballar la proposta, aprovar-la i així fer-la realitat el més aviat possible.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Més
Deltebre proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Manifestar el compromís d’aquest consistori en incorporar en la
propera negociació col·lectiva les propostes de permís retribuït de menstruació
i climateri, dirigit a dones, homes trans i persones no-binàries treballadores
d’aquesta institució, com a dret per a qui necessiti acollir-s’hi.
SEGON. Traslladar aquests acords a la representació unitària i sindical de les
persones treballadores, al Consell Municipal de Dones de Deltebre, i a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i
a l’Associació de Micropobles de Catalunya.
No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.
Deltebre (Delta de l’Ebre, juny de 2021.- Sgt. Joan Alginet Aliau.- Portaveu del
grup municipal d’Esquerra Republicana-Més Deltebre a l’ajuntament de
Deltebre.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor a 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.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
11È.-MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL D'IMPULSAR EL CONSELL MUNICIPAL
DE CULTURA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Laura Fabra
Verge, 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 ple de l’Ajuntament de Deltebre de 17 d’abril de 2012 va aprovar la
constitució del Consell Municipal de Cultura del municipi. L’objectiu era ser un
òrgan de participació i debat on estiguessin representades totes les entitats
culturals del municipi i des d’on es posessin en comú i es coordinessin totes les
iniciatives i activitats culturals de Deltebre.
Segons l’article segon del reglament, els principals objectius del Consell
Municipal de Cultura eren:
a) Estimular la participació d’entitats i associacions culturals, fomentant
l’associacionisme i oferint el suport i l’assistència oportuns.
b) Reunir informació, realitzar estudis, debatre i difondre informes sobre la
cultura i el teixit associatiu de Deltebre.
c) Impulsar i dinamitzar activitats destinades a potenciar i consolidar la
identitat i realitat cultural del municipi.
d) Proposar activitats i serveis per satisfer les necessitats culturals del
municipi.
e) Elaborar propostes per una millor planificació i organització dels serveis
culturals. d’acords amb les característiques de Deltebre.
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f) Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l’Ajuntament pel
que fa als programes i serveis que afectin a les entitats culturals.
g) Proposar els àmbits, sectors, segments d’edats i territori on es creu
necessària la intervenció municipal en matèria cultural.
h) Formular propostes i plans d’actuació municipals adreçats a la promoció
de la cultura per a tots els sectors de la població.
i) Realitzar propostes que millorin els serveis culturals municipals.
Durant la legislatura 2011-2015 aquest consell va funcionar amb força èxit. Les
entitats culturals del municipi van participar-hi amb especial interès i a més,
podien part del plenari persones a títol individual amb una llarga vinculació al
món de la cultura del nostre poble. Les reunions es feien itinerants a les seus
de les diferents entitats culturals del municipi, fet que comportava que es
poguessin conèixer les entitats entre elles mateixes i així donar a conèixer la
seva tasca. A partir de la legislatura 2015-2019 i amb el canvi de govern
municipal, aquest consell va deixar-se de convocar i per tant, va quedar
inactiva la seva activitat.
Degut a la posada en funcionament de diversos consells municipals, com el de
salut, sector primari o el de dones, veiem oportú reactivar un dels consells que
va funcionar durant la legislatura 2011-2015. A més, degut al pas que
Deltebre en els últims anys de dotar-se d’equipaments culturals com la nova
Biblioteca o l’espai expositiu Deltart, justifica plenament comptar amb aquest
consell municipal.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Més
Deltebre proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Reactivar el funcionament del Consell Municipal de Cultura com a
instrument consultiu de la cultura al municipi de Deltebre.
SEGON. Revisar i modificar, si s’escau, el reglament aprovat per ple municipal
de data 17 d’abril de 2012 per actualitzar els articles que siguin necessaris i
actualitzar el seu contingut.
TERCER. Traslladar aquests acords a l’àrea de Foment Cultural de
l’Ajuntament de Deltebre i a les entitats culturals del municipi.
No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.
Deltebre (Delta de l’Ebre) juny de 2021. Joan Alginet Aliau. Portaveu del grup
municipal d’Esquerra Republicana-Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor a 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 a l’execució d’aquest acord.
12È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER LA MILLORA I MANTENIMENT
DELS PARCS INFANTILS
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Carlos Bel Carbó,
regidor de l’ajuntament, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els parcs infantils són espais per al servei, l’ús i el gaudir de tota la població
infantil. Per aquesta raó els espais de joc infantil han de garantir la seguretat
dels infants, la inclusió, tenint en compte totes les capacitats diverses, la
sociabilitat i uns mínims estàndards de qualitat, però en canvi hi ha espais del
municipi de Deltebre que estan en un estat de degradació injustificable:
gronxadors trencats, paviments malmesos, fonaments de ciment al descobert,
bases de tobogans podrides, fonts d’aigua trencades entre d'altres. Per posar
algun exemple, els parcs infantils del carrer Estació, de l’Avinguda Goles de
l’Ebre a la “zona dels Castanyeros”, els de la Plaça Coliseum, els de les
antigues escoles de Riumar, el de l’Avinguda Esportiva o els del carrer Reis
Catòlics, presenten un estat molt deficient pel que fa a la seva imatge,
seguretat i falta de manteniment.
A l’espera que es constitueixi el Consell dels Infants de Deltebre, aprovat a
proposta d’ERC Deltebre el juliol de 2020, cal actuar amb la màxima celeritat
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en millorar la imatge d’aquests espais i situar les accions en benefici dels
infants de Deltebre com a prioritàries i estratègiques.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Més
Deltebre proposa l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Establir un Pla de manteniment de tots els parcs infantils de Deltebre
que inclogui inspeccions preventives i funcionals, manteniment setmanals i
desinfeccions.
SEGON. Senyalitzar les franges d'edat per les quals estan destinats els
diferents jocs i del grau d'inclusió de cada equipament
TERCER. Dissenyar els nous parcs infantils de manera que siguin totalment
inclusius.
QUART.- Traslladar aquests acords a l’àrea de #DeltebreActiu.
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), juny 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 a 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 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 (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP).
PART DE CONTROL
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13È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 847/2021 A LA NÚM. 1046/2021
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. 847/2021 a la núm. 1046/2021 que han estat a l’abast
de tots els regidors dels quals els ha estat facilitada una relació numerada i
extractada i de conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del ROF.
14È.- INFORMES D’ALCALDIA.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, per part de l’Alcalde es dona la oaraula
a la Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient Sra. Tomàs per a una
pregunta de l’anterior plenari.
La Sra. Tomàs diu que és referent a la taxa de recollida d’escombraries, la
consulta la va fer el Sr. Ferré en relació a les casetes de camp, i l’ordenança
núm. 8 contempla que els habitatges, casetes de camp, allotjaments locals són
susceptibles d’aquesta taxa i a l’art. 7 on parla de la quota tributària,
concretament habitatges situats dins al nucli urbà i altres com les casetes de
camp, s’aplica una quota fixa i també un import en funció dels metres quadrats i
per cada habitant que està empadronat al domicili, amb un màxim per
habitatge, i tant uns habitatges com els altres tenen la mateixa base de càlcul
de la quota tributària.
El Sr. Alcalde informa que aquesta mateixa tarda han estat el front d’alcaldes
reunits amb el grup de penyes taurines, amb tot el que fa referència a la
planificació de les festes majors en bous, per tal de que en la proposta que ha
sortit de pla del Departament de Cultura, que en un principi s’haurà d’aprovar
en els propers dies, veure també la interpretació que es fa de l’encaix de les
festes en bous, juntament amb el regidor Robert Bertomeu i la regidora Carme
Franch, han assistit, de forma que, una vegada més, els ajuntaments han
ratificat la necessitat de poder intentar coordinar aquestes festes amb bous
d’acord amb les interpretacions del pla que s’acabi aprovant i que no vagi cada
municipi per la seva banda, sinó que es puguin treballar unes mesures
conjuntes d’aplicació del pla de cultura popular en bous.
Un altre tema del que informa l’alcalde és que es va rebre, per una banda, una
contesta en relació a la finca de Bombita i per altra banda en relació al POUM.
En relació a la finca de Bombita, el 10 de març es va presentar una proposta
d’alcaldia per sol·licitar d’acord amb la fórmula jurídica més adequada, la gestió
de la Finca de Bombita a través de l’Ajuntament de Deltebre, després de tants
d’anys d’inacció, des de la compra l’any 2009, inacció de dinamització de
l’activitat o del manteniment mínim necessari. El 10 de març se va aprovar la
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proposta d’alcaldia pel plenari municipal i el dia 12 de març, des de la
Secretaria de l’Ajuntament, a través del SIR que és l’aplicatiu del registre
telemàtic del Ministeri es va fer tramesa d’aquesta proposta al Ministerio para la
Transición Ecológica i també al Servei Provincial de Costes.
Aquesta moció no deixava de donar resposta a lo que era una qüestió que
reiteradament en diferents representants del Govern de l’Estat, ens anaven
dient que seria un fet, més aviat la possibilitat de que l’Ajuntament de Deltebre
pogués col·laborar directament amb el lideratge de la gestió de la finca de
Bombita i va ser un pas més en aquesta consecució d’aquest objectiu que
semblava que estava coordinat i amb el beneplàcit de la pròpia representació
del Govern de l’Estat.
Al cap de dos mesos, el 13 de maig al no tenir resposta de la moció i que es
volia saber de quina forma s’havia d’articular la proposta concreta per tal de
poder fer la gestió de la finca de Bombita, com a Alcalde, va enviar una carta al
Secretari d’Estat, dient que dos mesos i dos dies abans s’havia aprovat
aquesta moció, cosa que ja es tenia enviat al Ministeri i s’estava esperant
aquesta resposta per veure quin havia estat el pla d’acció per part de
l’ajuntament, per poder materialitzar allò que semblava que estava acordat amb
el Ministeri.
La carta signada com alcalde el 13 de maig se va enviar el mateix dia i es va
rebre el mateix dia a través de l’aplicatiu SIR, per part de la Secretaria
Municipal i en aquest cas, la sorpresa nostra va ser que el 25 de maig, al cap
de 13 dies de la tramesa de la carta i dos mesos i quinze dies de la moció, que
també s’enviava, amb una pregunta no coordinada en l’ajuntament de Deltebre
per part d’un diputat del grup d’Esquerra, al Senat, se va interpel·lar
directament a la Ministra, i la sorpresa va ser de no només la pregunta no
coordinada amb l’ajuntament de Deltebre i a més aportant la moció feta i
proposada des d’aquesta alcaldia, sinó que a més a més la pròpia Ministra va
dir que no tenia cap coneixement de la petició de l’Ajuntament de Deltebre,
cosa que un any i mig abans, ell mateix li va dir, en la visita que va fer a
Deltebre i la moció se va enviat el 10 de març i el 13 de maig se va tornar a
enviar juntament amb la carta.
Per tant, l’ajuntament de Deltebre és com si quedés en evidència de que no
s’havia fet la feina que s’havia anunciat al Plenari, i si una cosa no els agrada
és, que una cosa és que es puguin tenir descuits i l’altra és que els puguin fer
passar per “embusteros”, cosa que això no entra dintre la integritat del qui li
parla.
La carta del Secretari d’Estat que contesta a posteriori de la compareixença de
la Ministra i que contesta a finals de la setmana passada, però la carta està
datada del 7 de juny, i el que diu és que va haver una disfunció temporal i que
en el moment de la compareixença arran de la pregunta del grup d’Esquerra al
Senat, la Ministra no havia tingut coneixement encara de les dos peticions
fetes.
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Per tant, donat que la Ministra va contestar que no tenia coneixement i que la
finca de Bombita, no estava previst que se gestionés a través de l’ajuntament
de Deltebre, cosa que contradeia totalment totes les afirmacions que s’havien
tingut mesos enrere per part de representants de l’Estat. El Secretari d’Estat
també els emplaça a poder nomenar el representant de l’Ajuntament de
Deltebre a la Comissió multilateral que es va crear l’any 2009 i que mai s’ha
convocat des de llavors per a la gestió i seguiment de la finca de Bombita, on
l’Ajuntament de Deltebre té un vot respecte tota la resta de representants, i
creu que és un fet que s’ha de lamentar directament i més quan el Secretari
d’Estat a la carta diu que en aquesta primera comissió, que convocarà en breu,
se’ls explicarà un projecte de l’entitat ecologista Seo BirdLife que és un projecte
que a l’entendre del Ministeri és l’apropiat per a la gestió ambiental de la finca i
que com a Ajuntament de Deltebre no el coneixem.
Tampoc s’ha donat un termini per presentar ni elaborar un projecte amb
aquestes característiques per poder demanar la concessió o la fórmula jurídica
oportuna, per tant, ens sentim enganyats amb aquesta resposta i ja anuncia
ara, que aquesta carta la contestaran en la estratègia jurídica necessària. A
hores d’ara no s’ha contestat encara perquè s’ha derivat a opinió jurídica per tal
de poder contestar com toqui, per defensar, preservar i salvaguardar els
interessos del municipi de Deltebre, que vol gestionar la finca de Bombita de la
millor forma possible, de forma activa, col·laborativa i liderada per l’Ajuntament
de Deltebre, que s’havia requerit de forma reiterada.
Per últim, la setmana passada es va rebre l’informe de Costes de l’Estat que
s’esperava des del passat 8 de juliol, en relació al POUM, que encara no hem
rebut oficialment perquè a qui ho han enviat ha sigut a la Generalitat de
Catalunya, no a l’ajuntament, perquè el tràmit d’ofici l’ha fet la Generalitat,
donat que l’ajuntament ja havia fet el tràmit de l’aprovació provisional pel
Plenari i per tant, és un informe favorable, en condicionants, hi ha diferents
temes, que cada vegada que fan un informe des de Costes de l’Estat, aporten
coses noves, a millorar, i això podria ser interminable, però en aquest cas és un
informe favorable que hi ha diferents temes d’actualització, temes menors, però
també, per exemple, fiquen en evidència la necessitat de confirmar el tràmit
d’execució del centre de piragüisme del Xino-Xano com se va fer. Com saben
també que aquest és un expedient que es va auditar en el seu moment perquè
se va seguir quan l’actual alcalde estava a l’oposició i avui no tenim títol
habilitant, que ens demana l’informe de Costes de l’Estat, perquè en el seu
moment no es va tramitar com tocava, per tant s’haurà de mirar com es pot
donar conformitat a aquest informe de Costes, en relació al Xino-Xano.
I per últim, aquest informe dona compliment a la línia de “deslinde” probable
que el mateix Servei Provincial de Costes de Tarragona, de forma gens
fonamentada tècnicament, va facilitar, per desbloquejar l’informe, i que la
Generalitat, d’ofici, i per imperatiu legal de Costes de l’Estat en l’àmbit
competencial de Costes ha abdicat d’ofici, lo que seria la proposta de
planejament.
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És una proposta de “deslinde” probable que no deixa de ser un àmbit de
suspensió de llicències en l’afectació de la superfície inclosa en lo “deslinde”
probable, no té un efecte jurídic, més enllà de lo que seria assimilable a una
suspensió de llicències i que per tant, els mateixos afectats han de demanar i ja
demanen autorització a Costes, per tant, no tindran un canvi radical al respecte,
però tot fa preveure que el Ministeri, tal com han anunciat, durant aquest estiu,
puguin presentar el Pla de Protecció del Delta, que al final sí que això serà lo
que donarà cobertura a un futur expedient administratiu de “deslinde”.
Ja els anuncia que, com a Ajuntament de Deltebre s’estan obrint les diferents
vies jurídiques i necessàries de prospecció de les diferents estratègies per a
combatre jurídicament i si cal, judicialment, a banda d’administrativament el que
pugui ser un atermenament no fonamentat del nostre terme municipal, que en
cap cas, la gent del municipi de Deltebre pot acceptar, ni l’Ajuntament
acceptaria.
Per tant, estan contents, de que després d’aquest mal son de l’informe de
Costes de l’Estat en relació al POUM, se puguin aprovar i desbloquejar totes
les accions de dinamització econòmica turística o dels ciutadans i ciutadanes
de Deltebre, en l’afectació, des de l’any 1995, de moltíssimes qüestions que no
s’han pogut desenvolupar en aquests anys d’història d’inacció, respecte la
elaboració d’un POUM.
En propers dies, entén que es podrà dur a terme l’aprovació definitiva del
POUM per part de la Generalitat, i un cop sigui vigent ja s’engegarà tota la
maquinària del gabinet de planejament derivat de planificació territorial amb el
que és la base del progrés i oportunitats al nostre municipi, però més enllà
d’això, i tot que no té un afecte directe aquesta suspensió en l’àmbit del
“deslinde” probable proposat pel Servei Provincial de Costes, i com diu també,
no fonamentat tècnicament, sí que emprendran l’inici de prospecció de
l’estratègia jurídica en l’àmbit administratiu i si s’escau, també judicial, per tal de
salvaguardar l’interès del municipi de Deltebre.
15È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver

16È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde dona la paraula al
regidor Sr. Joan Alguinet, portaveu del grup municipal d’Es querra, per tal de
que formuli els precs i preguntes pertinents.
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El Sr. Alginet diu que abans de començar i com que aquesta setmana van
comentar al grup de portaveus que com a Ple Municipal es fes un minut de
silenci en record de les dos xiquetes, un cas que ha “sacsejat” el país, és un
drama, i ens ha agafat a tots en ràbia, i una contenció continguda, i de
denunciar una vegada més aquest masclisme sense escrúpols, que des de tots
els àmbits han de seguir combatent. I creu que com a poble, expressaria
aquesta solidaritat a la família, per la mort d’aquestes dos xiquetes.
L’alcalde contesta que el Sr. Curto li ho va comentar, com tantes altres coses, i
de vegades també es tenen descuits, i per tant, si li sembla correcte, abans
d’aixecar la sessió del plenari, es farà aquest minut de silenci.
Continua el Sr. Alginet per comentar una altra qüestió que va sorgir també a la
Junta de Portaveus, de la possibilitat de valorar o posar damunt la taula el
projecte sobre Bombita que va fer “Lavola” a l’octubre de 2009, no sap si han
tingut l’oportunitat de localitzar el projecte, si s’ha fet una primera llegida i com
se veu la possibilitat de que encaixi això en la petició que natros com a municipi
s’hagi de fer.
En segon lloc, clarificar que l’actitud d’Esquerra Republicana a Madrid va ser
simplement, traslladar l’acord que se va prendre com a Ple Municipal a la via
parlamentària de Madrid, no van anar a defensar una posició contrària o
inadequada del que havia defensat l’acord del Ple de l’Ajuntament, per tant, no
van anar descoordinadament, sinó que es va anar a demanar compliment de
l’acord que com a Ple Municipal s’havia pres.
Els acords que es prenen al Ple de l’ajuntament no són només del que hi
proposen, sinó de la Corporació que els pren i per tant, clarificar que, igual que
els altres partits polítics, com per exemple, el PDeCAT ho va fer amb els
pressupostos, va defensar vies completament necessàries. Aquesta és la
voluntat per la qual ho va fer Esquerra, sense cap ànim, ni de trencar cap
estratègia, ni de trencar cap unitat, ni de fer res que pogués perjudicar al
municipi de Deltebre.
En tot cas, comparteixen des del seu grup, com han dit alguna vegada,
l’estratègia que ha expressat l’alcalde, que no és de rebut la resposta del
Secretari d’Estat, i donaran tot el suport com a grup polític, que ja han tingut
l’oportunitat de parlar-ne, que compta amb el suport del grup d’Esquerra
Republicana per a defensar el que va acordar el Ple Municipal, igualment amb
el tema de Bombita com del POUM.
Una altra pregunta és sobre el Pla Delta, i diu que creu que tenia una reunió la
Taula de Consens, i no sap si s’han reunit ja amb el Secretari d’Estat, diria que
sí. Si li ho pot confirmar l’alcalde, i si els pot explicar com ha anar, i si hi ha
alguna novetat al respecte, de les intencions que han aparegut en premsa, de
que el Pla Delta se pretendrà aprovar al mes d’agost. Ho diu com a reflexió
general perquè és un mecanisme que solen fer moltes administracions,
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sobretot aquelles que legislen des de la llunyania, i publiquen convocatòries,
aproven lleis i projectes al mes d’agost, quan és un mes pràcticament inhàbil,
que la gent tenen tot el dret del món a fer vacances, i que per tant, quan va
vore que era al mes d’agost, va vore que la voluntat possiblement era aquesta,
la d’agafar-nos fora de joc.
Es passa la paraula a la Sra. Fabra d’Esquerra, i aquesta intervé dient que el
seu grup vol saber quan estarà posat l’homenatge de la Junta de Segregació
de Deltebre. Que l’equip de govern van anunciar i, llegeix textualment en una
notícia a l’Ebredigital, on van dir, que Deltebre tindrà una exposició permanent
per explicar el procés de segregació del municipi de Tortosa, notícia que va
sortir el 12 de desembre de 2019, d’aquí uns mesos farà dos anys, i és per
saber quan ho tenen previst posar-ho.
Una altra de les preguntes que també volen fer i que també va des de l’octubre
de 2019, la primera vegada li ho va contestar el Sr. Alcalde, que Esquerra va
entrar una moció per a l’arranjament de la vorera del carrer 1 d’Octubre, que els
ho van fer retirar, però que els van pregar que al menys se senyalitzés la
perillositat que havia a les voreres.
Al 2020 se van entrar dos precs més que li ho va contestar el Sr. Castro, i al
març del 2021van tornar a fer un altre prec, també contestat pel Sr. Castro, del
tema de la senyalització i al final ens van comentar que al 2021 es faria una
partida pressupostària valorada en 625.000 € per arranjar les voreres, però el
seu grup va demanar que mentre no s’arrangessin les voreres, si es podrien
senyalitzar aquestes. Més que res, perquè creu que és un vial bastant
important al nostre poble i d’imatge bona, la veritat és que en dóna poca.
Torna a preguntar, ara que estem al 2021 que es va aprovar la partida per
arranjar les voreres i que estem a meitat de l’any 2021 i que no s’ha tingut
temps encara ni de senyalitzar la perillositat que creu que sí que està en
aquestes voreres. És saber si s’han d’esperar a final d’any per a arranjar-les,
posar les senyalitzacions més que sigui de perillositat, sobretot ara que ve
l’estiu, que haurà molta gent, o a veure quina intenció tenen. A vore qui
contestarà i si al menys se compleix, o passa un anyet més.
Intervé ara el Sr. Bel, d’Esquerra i diu que té tres qüestions, un prec de si els
podien dir quina previsió tenen per adequar els rostidors de la zona del Parc del
Riu, ja que ara mateix tenen un estat lamentable. També dir-los el motiu pel
qual fa mesos que no s’ha instal·lat el marcador electrònic al camp de fútbol de
la UD Jesús i Maria. A més de les mateixes instal·lacions se’ls trasllada que hi
ha una falta de manteniment a varies zones del camp, per exemple, mal estat
de les griferies, hi ha focus que no van.
Una altra qüestió és si tenen alguna previsió de desbrossar o netejar lo
“Préstamo”, principalment des de la zona del magatzem de la Comunitat de
Regants cap a Jesús i Maria, ja que se troba en un estat de deixadesa.
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Un prec, de que a certes zones del poble es poden veure de manera pública i
notòria, l’estacionament de vehicles de gran tonelatge i semirremolcs en un
espai públic, com ara la plaça de bous de Deltebre, al costat de l’església de
Jesús i Maria o al costat de l’escola Riumar.
Després d’algunes queixes que han recollit d’alguns veïns, sol·liciten al govern
municipal, l’habilitar alguna zona regulada i convenientment adaptada per a
donar seguretat a aquest tipus de vehicles i a la població que freqüenten
aquestes zones, per evitar danys i perjudicis, ja que als mateixos béns o a les
persones, en l’estat actual puguin ocasionar les oportunes responsabilitats que
es deriven.
Contesta el Sr. Alcalde, respecte al projecte de Lavola, diu que és veritat, al Sr.
Alginet, que el divendres passat van estar reunits en Junta de portaveus, i se
va estar comentant, per veure si es podia avançar en la línia o recuperar el
projecte que es va fer l’any 2008 o 2009, el que s’ha fet és reunir-se en la línia
de la resposta de la carta per a que desprès no s’hagin d’hipotecar i s’està
mirant a veure en quins termes se pot fer, i pendent durant la setmana a veure
si es rescata aquest projecte de Lavola o es pot aconseguir.
En aquell moment estava a l’oposició, recorda que el va demanar, i a l’arxiu
que té d’aquella època, ha de perdre una bona estona per buscar-ho i si durant
la setmana no es troba a l’ajuntament, dons aquest cap de setmana l’haurà
d’intentar buscar al seu arxiu personal de l’època de l’oposició. En tot cas, tant
aviat se trobi, es farà una primera avaluació, es mirarà si es pot encaixar i si es
creu oportú se’ls convocarà i també refrescaran tots la memòria per a que si
s’adequa o no, al que a hores d’ara entenem que ha de ser el projecte de
gestió de la finca de Bombita per a tenir-ho preparat.
Respecte al tema de la posició d’Esquerra a la pregunta feta al Senat, en cap
cas, no vol dir que Esquerra tingui la legitimitat pròpia per a fer les preguntes
que consideri oportunes, però en tot cas, és veritat que, el diputat Ferran Bel,
en nom del PDeCAT al mes de desembre va fer onze esmenes que afectaven
a Deltebre. Se van presentar com a grup parlamentari, i en aquest cas tenen la
legitimitat de fer el que creguin, i en aquell cas, només lamenta amb tota la
bona fe, és que acabar presentant una moció proposada pel govern de
l’Ajuntament de Deltebre al Senat en nom d’un grup parlamentari que no se’ls
hagi dit abans, més que res, per haver estat el proposant de la moció, en tot
cas això és lo de menys, l’important va ser la resposta de la Ministra, però creu
que se van precipitar al fer la pregunta i que tot aquest tema de forma, lo dolent
és la resposta de la Ministra i creu que per una altra vegada això els ha
d’ensenyar a fer les coses diferents.
Pel que fa a la Taula de Consens, la reunió prèvia se fa demà la tarda, per tal
de coordinar una estratègia per al divendres, que és quan se la reunió amb el
Secretari d’Estat, que ja se’ls va dir que havien de parlar només màxim les
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persones representants de la Taula de Consens, però que la resta de membres
de la Taula que no fos el portaveu o el tècnic, havien de ser només oients. I ell,
igual que la resta d’alcaldes se van queixar d’aquesta actitud, que no pot ser,
perquè la final l’afectació de Deltebre la pot explicar molt bé el portaveu de la
Taula de Consens, també el Director tècnic, però a qui li toca també defensar-la
és als alcaldes.
Per això se farà aquesta reunió prèvia per tal de que tant el portaveu com el
director tècnic tinguin la sensibilitat aglutinada de totes les peticions dels
diferents ajuntaments perquè com ja els han dit que no podran parlar tots, els
alcaldes hauran d’estar escoltant i callats, però tot i que no és la millor forma
d’actuar. Se farà tal i com estableixen les regles del joc de qui convoca la
reunió, i si al final es pot fer alguna cosa més, es farà.
En aquest sentit, les notícies que tenim sobre el Pla de protecció són les
mateixes que diu la premsa, perquè no els hi consta que hagi jagut cap reunió
de la Taula de Consens amb el Ministeri, més enllà que al mes de febrer o
març, el Secretari d’Estat els va dir a una reunió convocada telemàticament,
que en breus setmanes convocarien la comissió de seguiment a la Taula de
Consens, i no els consta que s’hagi fet, com a tal.
Per tant, la primera reunió oficial serà aquest proper divendres. El que se sap
és per la premsa, que la Ministra va dir que a principis d’agost volia aprovar el
Pla de Protecció del Delta, esperem que veritablement sigui un Pla de
protecció, i que tinguin en compte que no eren 600 al·legacions, que només a
Deltebre en van haver 8.877, i que per tant, ja siguin iguals o diferents,
qualsevol ciutadà, per al Ministeri, ha de tenir el valor que toca, de persona i el
valor de ciutadà, com a mínim, aquestes 8.877 més les que la resta
d’ajuntaments també van presentar, s’han de tenir en compte i valorar.
L’alcalde passa la paraula als regidors per a que contestin a la resta de
preguntes que se’ls hi ha fet per part d’Esquerra.
Es passa la paraula a la Sra. Lluïsa Ventura per contestar a la pregunta sobre
l’homenatge a la Junta de Segregació.
Aquesta diu que sí, a la Sra. Fabra, que han passat dos anys, però en aquella
sessió plenària ja se va dir que aquest homenatge segurament se faria quan se
commemorés els 45 anys del municipi de Deltebre. També li recorda que han
passat una pandèmia i durant el 43 i 44 aniversari no s’ha pogut fer moltes
coses. Al 44è s’han aixecat una mica les mesures i s’ha pogut fer alguna cosa.
Que no pateixen, que els compromisos que adquireixen, els compleixen i s’està
treballant amb això. Ja van dir en el seu dia, que segurament aquest
homenatge se faria dins del marc de la commemoració dels 45 anys del
municipi de Deltebre, i això serà l’any que ve.
El Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. Castro per contestar a la pregunta de l’Av.
1 d’octubre.
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El Sr. Castro diu que aquest tema el deixarà per al final i parlarà dels rostidors
del Parc del Riu, la previsió era que amb el contracte de jardineria se va posar
una millora, que era arreglar els rostidors del parc del riu, aquesta no va ser
acceptada per l’empresa i es té present, però podent-ho fer sense que tingués
cap cost per a l’ajuntament, se va presentar tal i com ha dit com a millora dins
al contracte, però no se va acceptar.
Ara s’haurà de fer amb la brigada municipal i arreglar-ho de la millor manera
possible.
Pel que fa al marcador del Jesús i Maria, està en reparació, es va portar a
Roquetes, perquè té una placa que s’ha cremant, el servei on se va comprar
aquest marcador no tenia recanvi i s’està mirant de si es pot reparar.
Referent al que diu el Sr. Bel sobre les tuberies, ell mateix es va passar el cap
de setmana al camp i sap com està l’assumpte, i justament una persona que
aprecia molt li ho va comentar, Albert Torres, i es va quedar un dia d’aquesta
setmana, que possiblement no podrà ser, serà l’altra, s’aniria a veure el tema i
si havia manera de poder-ho reparar.
Aprofita també per comunicar que s’han adjudicat les obres de l’entorn del
camp de Jesús i Maria, que és una obra que permetrà dignificar l’entorn del
camp i se van recollir per part de l’alcalde i el regidor d’esports Robert
Bertomeu, totes les peticions en el seu moment, de tot els que necessitaven al
Jesús i Maria, es van recollir totes les sensibilitats del que se’ls va demanar i
està tot al projecte d’adequació de l’entorn.
Creu que dir que el govern municipal té abandonat un equipament com és el de
Jesús i Maria, és mentida, perquè les obres que s’han fet al Camp de Jesús i
Maria i el manteniment s’ha fet molt correctament i ara en una obra de 350.000
€, creu que es dignificarà molt aquella zona.
En relació al “Préstamo”, l’ajuntament té una acord amb la Comunitat, s’està
intentant polir per a signar un conveni i la Comunitat de Regants, quan disposa
de maquinària i temps, ajuda a netejar el “Préstamo”.
Fa dos setmanes els van trucar que volien començar a netejar-lo, van
començar per la zona que entenen més perillosa i més susceptible d’inundarse, que és la zona dels “torreros”, és la més baixa, se va començar des de la
zona del Dia cap avall, llavors, es retornarà a fer la part que els queda en el
moment que tinguin disponibilitat.
Agraeix des d’aquí a la Comunitat de Regants, el compromís que tenen amb
l’Ajuntament de Deltebre.
Pel que fa als aparcaments de camions, sí que aparquen camions a la zona del
col·legi Riumar, pàrquing de “La Mina”, a la zona del camp de Jesús i Maria,
alguns inclús entren dins a les seves propietats, és normal, i també a la zona
del camp de futbol de La Cava. Realment hi ha una ordenança que diu que no
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es pot aparcar dins al poble, però si a petició d’Esquerra es vol que siguin
menys flexibles en aquest tema, es farà.
Per contestar al tema del carrer 1 d’Octubre, aquesta resposta va en referència
al que el Sr. Carlos Bel deia abans, li vol contestar la de la Sra. Fabra, pel tema
carrers, aquests, venen de l’anterior legislatura, Sapinya, Emperador Carles Vè,
Cambra, Antoni Gaudí, Verge Montserrat, Fco. Gª Lorca, això són carrers
arranjats nous de l’anterior legislatura, a part es va tenir temps d’obrir el Centre
Esportiu del Delta, que l’any 2014, quan el seu partit d’Esquerra governava i el
Sr. Alginet que era socialista en aquell moment, va quedar tancat. Es va obrir
una biblioteca que creu que és molt digna i una de les biblioteques que fa més
goig de tot el territori, a part han fet el Centre Fluvial, i ara va a passar tres o
quatre coses en primícia per a que es pugui anar a fer la foto, perquè prompte
podran dir que ha estat idea de vostès –Esquerra-, el carrer Sant Francesc està
licitat, pendent d’adjudicar, del carrer Club Nàutic estan les Contribucions
Especials, el projecte fet i aprovat i es va a per la licitació, carrer Guifré el Pilòs
també està licitat, també se pot anar a fer la foto, en poc temps podrà dir que
l’han ideat, carrer Riu Bessos, avui han passat les C.E., és un carrer que també
li proposa, la Ctra. del Càmping començarà la setmana que ve, els dos
pàrquings de La Marquesa i la Bassa de l’Arena, l’entorn del camp de Jesús i
Maria i el Centre Social del Barracot, com per a no tenir previsió, una visió de
futur, hi ha molta feina a fer. A part, també pot anar a Riumar, hi ha una
depuradora que val set milions d’euros, i gràcies a les gestions de l’alcalde està
en procés d’obra.
També poden anar a la llotja del Port de Riumar, 700.000 euros, també podran
dir vostès, el seu partit, que van ser els ideòlegs i van insistir al Departament de
Ports de la Generalitat.
A part també, de regal, li dirà que tenim una Radio Delta, que en el seu moment
se’ls va criticar que la tancarien, i avui dia la Delta.cat és una ràdio moderna,
que fa televisió i que aglutina més municipis.
Desprès de tot això, senyalitzarem i arranjarem el carrer 1 d’Octubre, depèn de
l’agenda i de les disponibilitats, perquè està bastant avançat, una subvenció,
que segurament els obligarà a fer l’obra, o sigui, que no pateixi, Sra. Laura
Fabra, que l’Av. 1 d’Octubre, com se tindrà que justificar la subvenció, s’haurà
de fer.
L’Alcalde dóna la paraula demanada pel Sr. Alginet, i aquest comença dient
que vol ensenyar una foto que presideix el seu despatx amb el President
Maragall, que per a ell és un dels millors presidents que ha tingut la història de
Catalunya, perquè afortunadament pot lluir del seu llegat. El Sr. Castro li ha dit
abans que quan era socialista, sap que ho diu perquè se pensa que li molesta,
se pensa que li ofèn, és una mica el seu estil, i s’equivoca, és a dir, cada
vegada que li recordarà que és socialista o que ho era, li dirà que és social
demòcrata i forma part d’un projecte polític que és Esquerra Republicana, que
ha aglutinat moltíssims socialistes, com Ernest Maragall, Joan Ignasi Elena,
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però és més, cada vegada que li dirà socialista, presumirà en orgull de la feina
feta pels socialistes quan han estat al govern de l’ajuntament de Deltebre, des
de l’any 79 fins la última legislatura, presumirà en orgull de la gestió feta per
totes les regidores i regidors socialistes en aquest ajuntament, perquè és molta
i a més presumirà moltíssim perquè el projecte polític que avui representa
juntament amb moltíssima gent, cada vegada és més majoritària i és una força
política forta, que té la Presidència de la Generalitat, per tant, li agraeix que li
recordi lo que era i lo que és, i espera per molts anys continuar sent, socialista,
social demòcrata, que forma part de la gran família d’Esquerra Republicana.
Cada vegada que li recordi el seu passat, li dirà que està orgullós de la feina
que han fet i la que tenen per a fer.
L’alcalde passa la paraula al Sr. Bel, d’Esquerra i aquest fa una puntualització
al Sr. Castro, que li agrada fer història interessada, diu que no l’ha vist molt pel
camp de futbol, però ell ha jugat, el Sr. Bel, al futbol de Jesús i Maria des de
pre-benjamí fins al juvenil, i al Sr. Castro no el va vore massa, ell s’ha criat allí a
la UD Jesús i Maria, és a dir que li ha d’ensenyar poca cosa.
Referent al tema de l’estacionament de camions, no li ha demanat que apliqués
una ordenança que ja està en vigor, sinó que demana que habiliten una zona
adequada.
Intervé ara la Sra. Laura Fabra, la qual ha demanat la paraula al Sr. Alcalde.
Aquesta diu al Sr. Castro que només li ha preguntat si des del 2019 que porten
la conversa del carrer 1 d’Octubre, si se faria la senyalització, i totes les
vegades li havia dit que sí i no s’ha fet, i només havia preguntat si estava
programat fer la senyalització o fer l’arranjament. Que facin el que vulguin, però
si l’equip de govern troba que allí no és necessari fer la senyalització o
l’arranjament en dos anys, que ens podem esperar any i mig més, que pot ser
anirà bé, a les votacions de les properes eleccions, són més important los vots
que no pas el perill que puguin tenir els ciutadans, vostès mateixos, només
pregunta si ho senyalitzaran ara abans de fer l’arranjament, perquè de moment
no han vist ni projecte, ni senyalització, ni arranjament.
I tampoc li ha pregunta tot el que han fet fins ara, que la gent ja ho veu tot el
que fan, que es fa una depuradora, ja ho saben també, perquè l’ACA ho ha dit,
que les depuradores que tenia pendents des de Calafat fins al final d’Alcanar,
que les està fent totes, Calafat, Tivenys, Riumar, Cases d’Alcanar, no està
només la de Riumar, les fa l’ACA.
La llotja també ho saben que la fan Ports, ja ho van saben.
Passa que pregunten una cosa i se’ls contesta parlant molt i la gent no se
n’entera, creu que han d’anar més directes al gra.
El Sr. Alcalde pregunta a la Sra. Fabra, que si la depuradora que s’està fent és
la de Tivenys, ho diu perquè la de Tivenys se va fer quan ell estava de
President al Consell Comarcal.
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La Sra. Fabra diu que és la de Bitem, ho sigui des de Calafat fins a Alcanar, es
va dir a la presentació que es va fer a Riumar.
L’alcalde rectifica i li diu que no és la de Tivenys i que no digui la Sra. Fabra lo
que no és. La depuradora de Bitem estava prevista al pla d’obres de
depuradores al voltant del 2015 o 2016, que es va retardar, la depuradora de
Bitem se deu fer ara, ja que té més informació ara la Sra. Fabra.
Pel que fa a la depuradora de Riumar, quan se va plantejar al seu moment, que
era quan ell estava a l’oposició, l’única opció que tenia la depuradora de
Riumar era que s’havia de lligar amb els plans parcials, que l’exalcalde en
aquest cas, estava planificant 2008 i 2009 que es va aprovar, però mai
definitivament, la zona IV sí, però la zona III no, la depuradora de Riumar havia
de pagar una part els plans parcials quan se desenvolupessin i l’altra part
l’ajuntament de Deltebre, i això li ho pot preguntar al seu exalcalde Gervasi
Aspa i li ho explicarà, per tant, el que s’ha aconseguit és que la depuradora de
Riumar és que es faci tota, pagant la Generalitat, sense pagar res l’ajuntament
de Deltebre.
Per tant, faci justícia a la història perquè la de Tivenys va contribuir a que es
fes, Bitem s’ha retardat més del conte i Riumar s’havia de pagar amb els diners
dels contribuents de Deltebre, en una part i no es paga res, i perdoni, però
parlar per parlar tampoc no pot.
Tots tenim un punt de dignitat i de respecte.
Passa la paraula al Sr. Castro, i aquest diu que primer de res, vol contestar al
Sr. Alginet, dient que creu que no ha dit res que no sigui, pot estar
orgullosíssim el Sr. Alginet del seu passat, del seu present i del seu futur polític.
Ja li va dir una vegada que és menys de partits i més d’altres coses, no li
mouen massa els partits ni les ideologies, cada dia menys.
Referent al que ja dit el Sr. Carlos Bel, diu que ell no se’n dona vergonya d’anar
en dos persones com Aleix i Robert Bertomeu, que han jugat al futbol fins als
40 anys. Però pot dir que va jugar també i fins als juvenils al futbol de Jesús i
Maria.
També li diu a la Sra. Fabra, que s’ha esperat dos anys i la pregunta li ho
contestarà al proper ple, que no pateixi que ho tindrà ben senyalitzat per a quan
li contesti.
Intervé el Sr. Alcalde, per últim i per contestar al Sr. Bel de lo dels pàrquings
dels camions, creu que poden anar donant idees de tot el que convingui i
intentar que l’agenda del govern acabi sent una agenda de caos, però això no
serà així perquè compleixen al màxim amb el que es van comprometre amb la
ciutadania. En aquell moment, un pàrquing de camions no el tenien al pla de
mandat, per tant, Sr. Bel, li agraeix la proposta i a les properes eleccions, se
tindrà temps de posar el pàrquing de camions als seus projectes electorals. Si
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governen el podran fer vostès, Esquerra, si governen uns altres, decidiran o no,
en funció de la confiança ciutadana.
El Sr. Bel diu que vol fer un comentari al Sr. Castro, que de vergonya no se’n
dona cap, i segurament l’any que ve se veuran més, perquè el seu fill vol jugar
amb el Jesús i Maria.
Demana la paraula el Sr. Alginet per dir que han d’acabar el Ple de la millor
manera possible i creu que com a informació que la ciutadania està be que
tingui, i vol aprofitar la seva doble condició de regidor d’aquesta corporació i
d’actor de la Passió que aquest cap de setmana hi ha tres regidors d’aquest
plenari, que són actors de primer ordre i de primer nivell de la Passió, un d’ells
Jesucrist que és el Sr. Curto, el Sr. Serra i un servidor, que més enllà de la
política i al marge de les diferències polítiques i personals, són capaços de
posar interpretació als actors, de la història de la vida de Jesucrist que al nostre
poble se celebra des de fa 65 anys, per tant, com que és aquest cap de
setmana i a demés és una cosa curiosa que caldrà analitzar-ho al pas dels
anys, sempre ha hagut molta tradició que molts dels actors de la Passió han
estat regidors, inclús alcaldes.
És una bona oportunitat per cridar a la ciutadania que vinguin a la Passió el
dissabte i diumenge.
L’Alcalde, abans d’acabar, vol fer un matís a la Sra. Fabra, sobre les
depuradores que ella ha nomenat, la de Tivenys que ja li ha dit que no era
veritat el que deia, ha nomenat la de Bitem, i ara buscant, no hi ha projecte
encara i no se sap si serà un col·lector en alta o una depuradora, per tant que
estigui contenta, que la de Riumar és l’única que podrà veure la llum més
prompte.
També li diu al Sr. Alginet, que anirà a vore al Sr. Serra, a vostè i al Sr. Curto, i
a tota la resta de representants de la Passió, i contents que es pugui tornar a
fer.
S’acabarà el plenari amb un minut de silenci, tal i com ha dit el Sr. Alginet.
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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