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ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 5/2021
DATA: 10 DE MARÇ DE 2021
HORA INICI: 21:31 H
HORA FINALITZACIO: 22:58 H
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per existir
situació de força major o de greu ris col·lectiu
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano,
Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas
Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet
Aliau, Sra. Laura Fabra Verge, Sra. Neculina Nicoleta Autu, Sra. Vanessa
Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra.
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente.
Abans de passar al primer punt de l’ordre del dia del ple, es procedirà a llegir
per part de totes les regidores que composen el ple municipal un manifest
redactat pel Consell Municipal de les Dones, que diu el següent:
“Manifest 8 de març
Dia Internacional de les Dones
El Consell Municipal de Dones, format per representants de totes les entitats
de dones, de tots els centres docents i dels partits polítics de Deltebre, vol
manifestar que, tot i que aquest any la pandèmia de la Covid-19 no ens
permet visibilitzar-nos juntes i multitudinàries per fer sentir la nostra veu
reivindicant que, com a persones humanes que som, tenim drets, malgrat
confinaments i semi-confinaments, la nostra veu no s’ha apagat i expressem
el nostre desig de construir una societat digna, fora del sistema patriarcal, del
sistema capitalista i colonial que ens relega a ciutadanes de segona classe.
Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per defensar els nostres drets
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conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes que des
de diversos àmbits han treballat per la transformació social. Dones que
entenem el feminisme com el moviment que s’edifica a partir del principi
d’igualtat de tota la ciutadania: dones i homes som lliures i iguals en drets i
deures. Un feminisme que es fonamenta en la justícia i que lluita per
desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques
que pateixen les dones en la nostra societat, desmuntant certeses, fruit dels
estereotips i dels rols de gènere. La sororitat és la nostra arma; és l’acció
multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és
nostra, és internacional i és reivindicativa.
Natros, les filles i netes d’aquelles dones que, estacades al fang, amb les
esquenes corbades, amb pell cremada pel sol, la sal i el patiment van canviar
la fesomia del nostre Delta.
Natros, les filles i netes d’aquelles dones emprenedores que, malgrat no
saber de lletra, portaven botigues i comerços.
Natros, les filles i netes de les dones que amb pocs recursos tiraven endavant
les famílies.
Totes elles amb la seva força i sabers ancestrals van contribuir a tenir la
societat que avui tenim.
Elles ens van deixar un gran llegat: un esperit fort que ens fa seguir endavant i
mai ningú no ens podrà treure.
Les dones del Delta, les d’abans i les que han vingut de nou a eixamplar les
nostres famílies, volem ser les agents del canvi per fer un poble i unes
generacions millors.
Les dones de Deltebre som també les que no hi són. Som les assassinades,
som les preses, som les que s’han quedat als conflictes armats, a les
fronteres, a la mar Mediterrània i a totes les mars, som les humiliades i les
vexades. Som les que lluiten per trencar esclavatges, per no ser submises,
callades, quietes i fràgils, sinó superbes, empoderades i solidàries. Som
manes i no oblidem mai d’allí on venim.
La pandèmia de la Covid-19 ha posat en relleu un cop més i de forma
especialment punyent les greus discriminacions que la nostra societat encara
exerceix sistemàticament sobre nosaltres les dones. Durant el confinament
érem, majoritàriament nosaltres les persones que ens ocupàvem de
manera principal o en exclusiva de les tasques domèstiques, tot i que la
nostra presència en les ocupacions de primera línia era majoritària: en la
producció d’aliments, en cadenes de producció industrial i artesà, en la venda
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de productes bàsics, en personal de neteja, en personal de serveis socials, en
personal de residències per a gent gran i en personal sanitari i farmacèutic.
Els hàbits patriarcals en la distribució dels usos del temps en les tasques
per al sosteniment de la vida no han significat una corresponsabilitat. Els
estereotips encara són ben arrelats en l’imaginari dels homes. Les dones
continuem dedicant entre dos i tres cops més de temps a les tasques
domèstiques i de cura, i això va en detriment de la nostra carrera
professional i del nostre temps de lleure i de formació, que hauria de ser
exactament igual d’important que el dels homes, i a més minva la nostra
salut i el nostre benestar.
L’actual pandèmia de la COVID-19, a més de la crisi sanitària, està agreujant
la crisi política, social, laboral i de drets civils. Ha posat de manifest
l’escassa protecció social del sector primari, del sistema de cures i
sostenibilitat de la vida, desvaloritzat a tots els nivells pel fet que qui el
portem a terme som dones.
Volem pobles i comunitats que acompanyin tots els cicles de les nostres
vides i en tinguin cura. Les dones grans, per la seva saviesa i suport,
mereixen tots els drets per assolir un envelliment digne, amb afectes i
agraïments. Volem pensions dignes i igualitàries per a totes amb ple
reconeixement dels treballs de cures, de les feines agràries, ramaderes i
pesqueres i xarxes comunitàries i autogestionades de cures! I també
volem una societat que permeti que les dones joves accedeixin al treball
remunerat digne i que puguin desenvolupar projectes de vida amb futur.
És també el moment de recordar que durant el confinament es va agreujar
manifestament la situació de tensió derivada de totes les formes de
violència masclista, a conseqüència de la convivència obligada i continuada
de les dones amb els seus agressors. Homes que per perpetuar privilegis
empren la força encara que això sigui la més vergonyosa violació dels drets
humans.
Les persones que formem el Consell Municipal de Dones de Deltebre
continuarem lluitant per aconseguir una societat totalment equitativa i
inclusiva per a les dones, perquè a cap espai de relació social se’ns rebutgi
si no tenim l’aspecte o la imatge normativa, i farem front a qualsevol llei que no
reconegui plenament els nostres drets.
Cal lluitar perquè aquesta crisi no suposi un pas enrere en cap dels
avanços socials que els darrers anys hem assolit, la igualtat de tots els drets
humans de les dones en relació amb els homes: dret al treball, dret a una
corresponsabilitat efectiva i paritària, drets sexuals i reproductius, dret a la
igualtat en la presa de decisions, dret a la salut, dret a una societat lliure de
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violències masclistes.
Totes les institucions i agents socials han d’esmerçar-se perquè més que
mai s’incorpori la mirada de gènere i interseccional en les polítiques
públiques i en l’aplicació de tots els projectes de recuperació i protecció
social que caldrà desplegar els anys vinents.
Natros, les hereves de les dones de fang, denunciem la passivitat i
inacció dels organismes i institucions davant de la regressió del delta de
l’Ebre i l’emergència climàtica que atempta greument contra les bases
socioeconòmiques i la supervivència de cada vida única, biològica i
sociocultural, de les persones i de cada ésser viu del nostre Delta.
Denunciem la invisibilització i la desvaloració dels processos de sosteniment
de la vida i dels cicles naturals de la Terra.
Les activitats del sosteniment de la vida han estat considerades de segon
ordre, però les dones sabem que això no és cert. La proximitat i l’amor cap a
l’objecte de cura proporciona el desenvolupament dels sentiments de
solidaritat i de joia de viure; per aquesta raó, les dones com a gestores del
consum i com a promotores de conductes que faciliten l’adaptació del sistema
humà al medi ambient, en som expertes.
Les dones, que donem i estimem la vida, alcem el nostre crit i demanem a
totes les dones del Delta que ens unim per recuperar maternalment la vida.
Recuperem la força de les dones: som coneixedores, usuàries, afectades,
productores i consumidores de recursos naturals, som expertes en valors
comunitaris; fem-los servir per a un desenvolupament sostenible i per
defensar el nostre Delta.
Si estimem a qui cuidem, estimem i cuidem el nostre Delta perquè natros som
Delta!
I fem sentir la nostra veu arreu: Juntes som més i més fortes!
Deltebre, 8 de març de 2021”.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA:
- ORDINÀRIA NÚM. 4/2021, DE DATA 17 DE FEBRER DE 2021
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El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
#DeltebreEficient
COMUNICACIONS
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE
COOPERACIÓ HORITZONTAL DELS AJUNTAMENTS DE DELTEBRE,
SANT JAUME D’ENVEJA, CAMARLES I L'AMPOLLA PER A LA
REGULACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PRODUCCIÓ DE
COMUNICACIÓ
AUDIOVISUAL
PER
AL
SERVEI
PÚBLIC
DE
COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 3 de març de 2021, el Sr. Carlos Serra Ventura,
regidor de comunicacions, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la
proposta següent:
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció i
regidor comunicacions, 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:
Exp. General:

2020/7242

ANTECEDENTS
1.- En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del Conveni de cooperació
horitzontal dels ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Camarles
i l'Ampolla per a la regulació de la contractació del servei de producció de
comunicació audiovisual per al servei públic de comunicació audiovisual i
atès la voluntat d'aquest Ajuntament juntament amb els ajuntaments de Sant
Jaume d’Enveja, Camarles i l'Ampolla de subscriure un conveni la finalitat del
qual és
Donar compliment a allò previst en l’art. 31 de la LCSP, el qual preveu que
prèvia la contractació pública celebrada per mig d’un sistema de cooperació
horitzontal per diferents entitats pertanyents al sector públic es procedirà a la
celebració del corresponent conveni. Així doncs, el present conveni té per
objecte plasmar les condicions d’acord amb les quals es durà a terme la
col·laboració entre els ajuntaments signataris.
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2.- Atès que en el supòsit que ens ocupa forma part dels objectius de la
contractació pública conjunta entre els municipis signataris, la promoció de la
cultura i de l’economia així com la participació de la ciutadania en l'ús de les
comunicacions i el foment de la informació pública i la connectivitat resultant
aquests objectius d’interès comú per a totes les parts.
FONAMENTS DE DRET
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
A) Els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques.
B) L'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
C) Els articles 21, 22 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
D) L'article 8.1.b) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva ratificació pel Ple i de
conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques.
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents, que inclou
un total de deu clàusules i un annex.
2n.- Aprovar i disposar la despesa corresponent en cas de conformitat de
l'informe de fiscalització que s'emeti per la Intervenció.
3r.- Facultar l’alcalde-president per a la seva signatura.
4t.- Notificar i emplaçar a la resta de parts als efectes de signatura del Conveni
esmentat un cop hagin realitzat la tramitació escaient i previ acord dels seus
respectius plenaris.
5è.- Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
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següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent de la seva notificació.
6è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrees d’hisenda i
de comunicacions per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de febrer de 2021. Sgt. Carlos Serra Ventura.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
#DeltebreProjecció
ENSENYAMENT
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ ZONIFICACIÓ ESCOLAR
P3 CURS 2021-2022.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia , i vist que el mateix va ser
informat favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa
#DeltebreProjecció de 3 de març de 2021, el Sr. Carlos Serra Ventura, Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció, procedeix a la lectura en la seva
part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de #DeltebreProjecció i regidor delegat
de la subàrea d’ensenyament de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les

7

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
Vist que l’any 2007, la comunitat escolar de Deltebre, degut a la singularitat del
seu municipi (d’una banda, l’amplia extensió del casc urbà i d’altra banda, el
lloc de residència d’alguns alumnes al nucli de Riumar, situat a 10 Km del cas
urbà), decideix canviar el procés de preinscripció i matriculació de P3, adoptant
un nou model anomenat: “Zonificació Escolar Itinerant”, és a dir, els alumnes de
P3 seran assignats en els diferents centres del municipi en funció d’una sèrie
de paràmetres, on els criteris que prevalen són el fet de tenir un germà al
centre o la proximitat del domicili a l’àrea de la zona on es troba l’escola on s’ha
fet la preinscripció. La comunitat escolar creu que aquest model de zonificació
itinerant és el més adequat per al municipi, ja que permet assignar de manera
més justa una plaça escolar. Aquest nou model, aprovat pel Consell Escolar
Municipal i pel Departament d’Educació, com que és itinerant, s’ha de revisar
cada curs, en funció del número de preinscripcions previstes, segons els cens
municipal.
Vist el contingut del Decret d’Admissions el qual s’adjunta a l’expedient.
Es presenta la proposta per al proper curs 2021- 2022, per a què sigui
aprovada pel Ple Municipal i posteriorment presentada al Departament
d’Educació, que és qui ha d’autoritzar que la preinscripció per al proper curs es
pugui fer segons aquesta proposta que ara es presenta.
Aquest any hi ha un total de 78 empadronats/des al nostre municipi amb data
de naixement l’any 2018 i que han de cursar P-3 el 2021-2022.
Per al curs 2021-2022, el municipi està dividit en tres zones:
-

ZONA 1: ESCOLA RIUMAR: anirà des de la zona Cooperativa de
Vivendes fins als carrers Sant Miquel – Camí del Futbol – Ramon i
Cajal – Av. Goles de l’Ebre - Benavente. L’escola té assignada una
línia i durant el curs escolar 2021-22 serà de 21 alumnes (estan inclosos
els 3 alumnes del nucli de Riumar).

-

ZONA 2: ESCOLA SANT MIQUEL: anirà des dels carrers Sant Miquel
– Camí del Futbol – Ramon i Cajal – Av. Goles de l’Ebre i
Benavente, fins a l’avinguda 1 d’octubre - Ulldecona – Lleida –
Robert Graupera – Diputació – Verge del Carme. L’escola té
assignades dues línies i durant el curs escolar 2021-22 seran de 17 i 18
alumnes.
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-

ZONA 3: ESCOLA L’ASSUMPCIÓ: anirà des de l’avinguda 1 d’octubre
- Ulldecona – Lleida – Robert Graupera – Diputació – Verge del
Carme fins al carrer Amposta. L’escola haurà de tenir assignada una
línia i durant el curs escolar 2021-22 serà de 22 alumnes.

Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti els
següents ACORDS:
1r.- Aprovar la proposta de zonificació per a la preinscripció P-3 per al curs
escolar 2021-2022 d’acord amb el plànol que s’ajunta com a annex a la
proposta.
2n.- Que es presenti la proposta al Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, als efectes d’autoritzar que la preinscripció per al proper curs
2021-2022 es pugui fer d’acord amb la mateixa.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea
d’Ensenyament per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de febrer de 2021. Sgt. Carlos Serra Ventura.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.”
SECTOR PRIMARI
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4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT
DELS HORTS SOCIALS I DEL BANC DE TERRES.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreProjecció de data 3 de març de 2021, el Sr. Robert Bertomeu Tomàs,
regidor del Sector Primari, 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 #DeltebreActiu i regidor
de sector primari, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al
ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Identificació de l’expedient
Expedient: 2020/6445
Assumpte: Aprovació inicial del Reglament dels Horts Socials i del Banc
de Terres.
1. ANTECEDENTS
1.- Atès que l’Ajuntament de Deltebre pretén aprovar inicialment el Reglament
dels “Horts Socials i el Banc de Terres” com a moviment de participació social
essencial en la cultura democràtica, per al desenvolupament i enfortiment de la
societat civil organitzada i detectar demandes i necessitats socials, per la
seua proximitat als ciutadanes i ciutadanes, i com a recurs fonamental per a la
millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
Atès que la participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, així
reconegut per l’Estatut de Catalunya en el seu article 29.
Atès que l’Ajuntament de Deltebre opta així d’una manera decidida per la
democràcia participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia
representativa.
Atès que el Reglament dels “Horts Socials i del Banc de Terres” revela el
compromís de l’Ajuntament davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar
la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals.
Atès que el Ple de la Corporació en sessió de data 2 de desembre de 2020 va
acordar, entre altres, la creació del Reglament i publicar anunci informatiu a la
web municipal, així com al portal de transparència, de conformitat amb l'art. 133
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques, per un termini de 20 dies hàbils per a consulta.
Per mig de la consulta pública es va demanar l’opinió de la ciutadania:
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Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
a) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
b) Els objectius de la norma.
c) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Atès que la participació ciutadana establerta de 20 dies hàbils, va finalitzar
en data 8 de gener d’enguany.
Vist que durant el termini concedit per a realitzar la consulta, no s'ha
registrat cap incidència remarcable en el procediment que impedís de
manera significativa la seva continuació o alteració de les inicialment
sotmeses.
Vist que el disseny de la consulta electrònica ha garantit el compliment de
les condicions exigides, pel que fa a empadronament al municipi, unicitat
del vot, i anonimat de les opinions expressades, segons l’actual RGPD.
PREGUNTES:
Resultats de participació Reglament d’Horts Socials i Banc de
Terrres.
1) Creus que és necessària l’aprovació del Reglament de Participació
Ciutadana?
Total Respostes
77

SI
67

%
87,02

NO
10

%
12,98

2) Creus que és oportú el moment per l’aprovació del Reglament de
Participació Ciutadana?
Total Respostes
77

SI
64

%
83,12

NO
13

%
16,88

3) Consideres necessari el compromís dels poders públics amb el foment
de la participació ciutadana?
Total Respostes
77

SI
65

%
84,42

NO
12

%
15,58

Vist que en data 11 de gener d’enguany el TAG de l’Àrea de #DeltebreActiu va
emetre informe sobre el procés de participació ciutadana, que consta en
l’expedient de la seva raó, en el que es deixa palès que resulten d'aplicació al
present supòsit totes les disposicions vigents en matèria d'iniciativa legislativa,
contingudes en el títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
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administratiu comú de les administracions públiques, així, en virtut del que
disposa l'article 133.2 de l’esmentada Llei "quan la norma afecti els drets i
interessos legítims de les persones, el centre directiu competent publicarà el
text al portal web corresponent, amb l'objecte de donar audiència als ciutadans
afectats i demanar totes les aportacions addicionals puguin fer-se per altres
persones o entitats. Així mateix, podrà també demanar directament l'opinió de
les organitzacions o associacions reconegudes per llei que agrupin o
representin les persones els drets o interessos legítims es veiessin afectats per
la norma i els fins guardin relació directa amb el seu objecte".
VALORACIÓ DE LES ACCIONS PRIORITÀRIES PROPOSADES
Atès que el percentatge de les respostes són favorables a la necessària
aprovació del Reglament, i que es considera adient i oportú l’actual moment per
a fer-lo efectiu, s’estima en sentit positiu la seva aprovació.
No obstant això, a la vista de les dades de participació, seria bo plantejar-se
també el repte de convocar xerrades informatives durant el termini d’exposició
pública del reglament amb els representants de les entitats i associacions més
directament implicades amb la proposta que es pretén aprovar per tal de
fomentar, facilitar i d’ampliar la participació.
Atès que el TAG de #DeltebreActiu, va emetre un informe relatiu al procediment
d’aprovació i a l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la
normativa reguladora de la matèria, segons consta en l’expedient de la seva raó.
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
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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:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
2n.- Aprovació inicial pel Ple, amb el quòrum de la majoria 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.
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Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament dels Horts Socials i del Banc de
Terres.
SEGON.- Fer públic l’acord d’aprovació inicial mitjançant edicte que s’ha de fixar
en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha d’inserir al BOPT, 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 BOPT, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació
inicial esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. 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 BOPT i al butlletí informatiu local. També
s’ha de publicar al DOGC la referència del BOP en què es publica el text
íntegre.
QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit
no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreProjecció,subàrea
sector primari, per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de febrer de 2021.Sgt. Robert Bertomeu Callau”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
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5È.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA PER TAL DE SOL.LICITAR AL GOVERN
DE L'ESTAT QUE INICIÏ ELS TRÀMITS PER TAL QUE L'AJUNTAMENT DE
DELTEBRE PUGUI GESTIONAR LA FINCA BOMBITA
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Robert Bertomeu
Tomas, regidor del Sector Primari, procedeix a la lectura en la seva part bastant
de la proposta següent:
“El qui subscriu, com a alcalde-president, en ús de les facultats que la legislació
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
La Finca de Bombita és un espai de biodiversitat singular de més de 500
hectàrees ubicada en el cor i capitalitat del Delta de l’Ebre. Des de l’any 2009, i
mitjançant una resolució del Consell de Ministres, aquest emplaçament va ser
declarat d’utilitat pública per a la seva incorporació al domini públic marítimoterrestre, de manera que és l’Estat espanyol qui s’encarrega de la seva gestió.
Des d’ençà, hem conegut diferents propostes d’actuació per a la revalorització
d’aquest espai que, al final, han esdevingut només en treballs de manteniment,
conservació i gestió de la pròpia Finca, a banda de l’acció de retrocés
naturalitzat que s’està executant actualment sense el beneplàcit de
l’Ajuntament de Deltebre.
En qualsevol cas, aquesta reiterada manca de voluntat d’acció estratègica, i
necessitat d’inversió a tal efecte, està alentint la dinamització i l’impuls d’un
espai que considerem fonamental per a la bona sinèrgia entre la dinamització
econòmica i la sostenibilitat ambiental. Entesa des de l’àmbit de l’enfocament
turístic, el foment cultural i el manteniment de les tradicions de les activitats
pesqueres i de caça, amb la seva projecció futura amb l’ensenyança a noves
generacions.
Cal recordar, per exemple, que el conreu de l’arròs va ser l’activitat principal de
la Finca de Bombita durant molts anys, sent aquest un actiu principal de
generació de riquesa ambiental i econòmica. A hores d’ara, totes aquestes
terres, malauradament, estan en desús. Per tant, cap agricultor té la possibilitat
de cultivar arròs en aquest indret. Un greuge que s’accentua encara més si
tenim en compte l’actual context econòmic marcat per la incertesa de la
COVID-19, i la necessitat de cercar noves oportunitats per al jovent del
municipi.
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Però aquest greuge també es podria exemplificar en l’ús del propi equipament,
restringit actualment a l’accés puntual per part de la ciutadania, i que podria
esdevenir, per exemple, seu d’un museu de projecció de la cultura i de la
tradició del nostre Delta de l’Ebre, posant en relleu totes les ensenyances i
valors dels nostres avantpassats que descriuen la nostra manera de fer i la
nostra manera de ser.
En aquest sentit, des de l’Ajuntament de Deltebre venim reclamant en diferents
converses amb representants de l’Estat la necessitat que la gestió de
l’immoble, així com de la pròpia Finca, es transfereixi al mateix Ajuntament.
Des de l’ens municipal defensem amb determinació i generositat la legítima
reivindicació de la titularitat de la Finca Bombita i de la seva gestió. No ens
podem conformar amb ser mers gestors ambientals de l’espai, tot i que, de fet,
ja ho som amb la implicació conjunta de regants, pescadors i caçadors, havent
estat agents imprescindibles per mantenir la finca en condicions òptimes.
D’aquesta forma es facilitaria la seva dinamització econòmica, turística, cultural,
mediambiental, pesquera i cinegètica mitjançant una estratègia concertada
entre els diferents actors que ja intervenen del municipi. En aquesta mateixa
línia, l’Ajuntament advoca per una gestió conjunta i directa de la pròpia Finca
amb la Societat de Caçadors Sant Miquel de La Cava per garantir el seus
valors ambientals com s’ha vingut fet històricament i fins al moment.
Per tot l’exposat, PROPOSO al ple de la Corporació l’aprovació dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que iniciï els tràmits per tal
que l’Ajuntament de Deltebre pugui gestionar la Finca de Bombita.
Segon.- Lamentar l’acció pilot que el Govern de l’Estat espanyol està executant
a la pròpia Finca de Bombita i que preveu el retrocés naturalitzat
d’aproximadament 500 metres de la línia de costa, tal com també preveu el
“Plan para la Protección del Delta del Ebro” que actualment està a consulta
pública per part del Ministeri, i que no es correspon per a res amb la
conservació de la morfologia que el territori reclama a través de la Taula
Consens del Delta.
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Tercer.- Comunicar aquest acord al Ministeri de Transició Ecològica i Repte
Demogràfic, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, a la presidència del Govern de Catalunya, a la presidència del
Govern de l’Estat, als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya, el
Congrés dels Diputats i el Senat, a la Societat de Caçadors Sant Miquel de La
Cava, a la Taula de Consens del Delta i a la resta d’agents socioeconòmics del
municipi que tenen una afectació en l’àmbit.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 5 de març de 2021.Sgt. Lluís Soler Panisello”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb setze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts),
Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-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 (SD-CP), i per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
#DeltebreActiu
TEIXIT ASSOCIATIU
6è.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CALENDARI
D'ACTES I FESTES 2021.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreActiu de data 3 de març de 2021, el Sr. Robert Bertomeu Tomàs,
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Tinent d’Alcalida de l’Àrea de #DeltebreActiu, procedeix a la lectura en la seva
part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, com a Tinent de l’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu, en ús
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la
Corporació eleva la següent INFORMACIÓ:
Atès que es vol establir per a aquest exercici 2021 un calendari d’actes i
festes, als efectes que es puguin ordenar i estructurar a nivell
logístic i operatiu tots els actes que es realitzen al nostre municipi i que
s’organitzen tant des de l’Ajuntament de Deltebre com per
les
associacions i entitats del municipi en col·laboració del mateix
Ajuntament i no se solapin els mateixos de forma general o, si més no,
que es complementin entre ells i, per tant, que tots els ciutadans del
nostre municipi en puguin gaudir-ne i, alhora, donar-los un
enfocament al sector turístic.
Atès que l’agenda dels actes i festes per aquest 2021 serà la que
s’adjunta com annex I al present acord, i que consta en l’expedient de
la seva raó.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el calendari d’Actes i Festes per a l’any 2021. Aquesta
previsió podrà modificar-se per situacions sobrevingudes o d’adversitat
meteorològica.
SEGON.- Facultar a l’alcalde-president, Sr. Lluís Soler Panisello, per al
desplegament i execució eficaç del que s’acordi.
TERCER.- Notificar el present acord a totes les entitats i associacions que
realitzaran actes amb la col·laboració d’aquest Ajuntament per al seu
coneixement i efectes oportuns. A la vegada, donar publicitat del calendari
d’actes a la web de l’Ajuntament i en el catàleg d’actes d’estiu, entre d’altres.
QUART.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrees
d’hisenda i de protocol, a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’enfocament
turístic i a l’Àrea de #DeltebreActiu subàrees de festes i de teixit associatiu per
als efectes que correspongui.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 25 de febrer de 2021.- Sgt. Robert Bertomeu Callau.”
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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 de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
PART DE CONTROL
8È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 225/2021 A LA NÚM. 367/2021
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa 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.225/2021 a la núm. 367/2021 que han estat a l’abast de tots els regidors
dels quals els ha estat facilitada una relació numerada i extractada i de
conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del ROF.
9È.- INFORMES D’ALCALDIA.
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, intervé el Sr. Alcalde comenta que hi
ha quatre models d’al·legacions, que van presentar a la reunió prèvia al Consell
de Defensa de DeltebreTerritori i que fins a finals de març hi ha temps per tal
de poder presentar observacions o al·legacions a aquest Plan de Protección
del Delta que actualment es troba a consulta pública. Per això, en el cas que es
necessiti assistència per part de l’ajuntament o de qualsevol de les entitats que
s’han implicat, l’Ajuntament de Deltebre està a disposició dels ciutadans i
ciutadanes de Deltebre per a que tothom pugui mostrar la seva posició davant
del mateix.
10È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver
11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
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-

PREGUNTES

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia el Sr. alcalde li dona la paraula al Sr.
Aleix Ferré, portaveu del grup municipal socialista per si te algun prec o
pregunta a fer.
El Sr. Aleix Ferre, vol fer una pregunta al Sr. Joan Lucas, regidor d’imatge de
poble i polítiques ambientals i platges, pel que fa al criteri que s’ha seguit per
fer la instal·lació dels dos carregadors elèctrics un a l’ajuntament i l’altre al
Consell de Riumar, atès que creu que hauria estat bé que la seva ubicació
hagués estat al centre urbà per potenciar la economia dels nostres comerços.
Contesta el Sr. Joan Lucas dient que qualsevol pla de desplegament inclòs
aquest de mobilitat elèctrica ha de tenir un punt on començar, i en aquest cas
es va optar pels dos centres institucionals, encara que en futures
incorporacions i nous punts de recarrega es tindrà en compte tant el centre de
La Cava com el de Jesús i Maria.
Per part del Sr. alcalde és dona la paraula al Sr. Alginet, portaveu del grup
municipal d’ERC-MD, qui diu que els precs i preguntes dels seu grup les faran
la regidora Sra. Laura Fabra, la regidora Sra. Vanessa Callau i el regidor Sr.
Carlos Bel.
Intervé el Sr. alcalde per dir que es facin totes les preguntes d’un cop i després
els regidors corresponents les aniran contestant.
Comença la Sra. Laura Fabra i és referent a un prec fet en un altre ple, pel que
fa a la senyalització del carrer 1 d’octubre pel mal estat de les voreres fins que
es reparin, però encara no s’ha fet. Sabem que hi ha una previsió en els
pressupostos d’enguany per fer l’arranjament de les mateixes, per tant voldríem
saber quan hi ha previst fer aquesta reparació.
Un altra pregunta és referent al punt 40 dels 50 que es van aprovar en el Pla de
Reactivació Socioeconòmica, i voldríem saber si s’han iniciat les conferències
que van dirigides al jovent per fomentar l’emprenedoria.
Un prec és referent a la intervenció feta pel Sr. Andreu Curto, portaveu del grup
municipal Enlairem, fent valoració del Ple del mes de febrer al Deltacat.cat ja
que nosaltres pensem que en aquest tipus de valoracions haurien d’estar fetes
per tots els grups municipals.
Continua la regidora Sra. Vanessa Callau i comença preguntant per quina
previsió tenen per la Deltafira i Mescla d’enguany, ja que l’hem vist al calendari
d’actes i festes.
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També voldríem saber per la previsió que tenen per elaborar i constituir els
Consells Municipals de la Gent Gran, de la Infància i del Sector Primari.
Un altra pregunta a fer és saber en quina fase es troba el Pla d’Elaboració
d’Enfocament Turístic i Econòmic de Deltebre, aprovat al punt 37 del Pla de
Reactivació Socioeconòmica.
Continua el regidor Sr. Carlos Bel per preguntar en quin punt es troba la
tramitació del POUM, ja que per part de l’alcalde se’ns va dir que un cop fet
informe desfavorable, per part de Costes s’estaria obligat a obrir una
negociació i segons ens anat informant, aquests no donen opció a aquestes
negociacions, per tant voldríem saber si s’ha fet alguna cosa al respecte. I
seguint amb el POUM el Ple passat l’alcalde ens va dir que s’intentaria
desencallar aquesta situació demanant a Costes un informe favorable
condicionat per aprovar el POUM de manera parcial i no interferir en les zones
que no estiguin afectades, la pregunta és, si es donés el fet que Costes accepti
i al final del procés no s’arribi a un acord, voldria dir que el POUM es tira enrera
i s’hauria de començar de nou?
Un altre prec, és reiterar la pintura dels passos dels vianants que estan en mal
estat, ja que suposa un perill i mala imatge, i voldria saber quina previsió tenen,
ja que hi ha diversos com és el Passatge Reinosa, c/ Havana, Av. Esportiva,
Av. Robert Graupera i d’altres en zones molt transitables.
Per últim, hem pogut veure diverses passarel·les del passeig del riu que estan
en mal estat i pensem que seria bo reparar-les, abans de Setmana Santa.
Pren la paraula el Sr. Joan Lucas, regidor d’imatge de poble i polítiques
ambientals per contestar totes les preguntes de la seva subàrea fetes pel grup
d’ERC-MD pel que fa a l’arranjament de les voreres del c/ 1 d’octubre dient que
la senyalització no estava prevista ja que s’havia apostat per la reparació.
Actualment estem en la redacció del projecte. Tal i com s’ha dit està contemplat
als Pressupostos del 2021, el finançament està vinculat a Préstecs i
Subvencions, per tant anirà en funció a la realització del préstec les
esmentades obres.
Pel que fa al repintat del passos de vianants estem en procés d’adjudicació
d’un contracte de pintura de senyalització horitzontal per a tot el poble i al nucli
de Riumar. Estem en procés de formalitzar l’adjudicació i començar a pintar
totes aquestes zones.
Pel que fa a les passarel·les, aquesta setmana se n’han reparat, i si n’hi ha
alguna que se’ns escapa i ens ho volen dir, procediríem a reparar-les.
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Pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal Enlairem Deltebre, Sr.
Andreu Curto per contestar les dos preguntes de la seva subàrea i que
l’impliquen a ell. Una és en relació a les conferències de joventut, les quals
tenim una planificació preparada. Fa unes setmanes l’alcalde va fer una
d’aquestes conferències amb Joan Sebastià Navarro, per tant aquest es l’estil
de xarrades que pretenem fer. De fet encara no les hem engegat i esperem en
les properes setmanes poder-ho fer.
Pel que fa als diferents Consells que han preguntat, en aquests últims plenaris
s’han fet les aprovacions inicials d’alguns d’aquests. Els anirem desenvolupant
poc a poc, per poder-los implantar de manera paulatina. Ara tenim en
funcionament el Consell de Dones, també tenim aprovat el reglament del
Consell de Salut i en les properes setmanes ja podrem planificar la primera
convocatòria d’aquest Consell. Tenim el Consell de Defensa del Territori, tot i
que s’han reunit prèviament, oficialment també l’haurem de constituir un cop
sigui vigent el reglament, també vull dir que tenim tot aquest mandat per anar
desplegant tots aquests Consells.
Pren la paraula el Sr. Carlos Serra, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreProjecció i regidor de comunicacions per contestar a la Sra. Fabra pel
que fa a la valoració del Ple municipal per part del portaveu del govern Sr.
Andreu Curto, en el Deltacat.cat, dient que en aquest cas el Reglament
contempla que hi han unes entrevistes fixes en que poden assistir diferents
portaveus, però també hi ha d’altres entrevistes a criteri del personal del
Deltacat.cat.
Pel que fa a la previsió de Deltafira i Mescla, tothom sabem la situació tan
complicada que estem vivint. Encara que s’ha pensat en fer un format adaptat a
les circumstàncies, on durant el cap de setmana es pugui fer algun acte amb
aforament limitat, en restriccions i mesures de seguretat i a l’aire lliure, per
poder celebrar Mescla, com fer alguna demostració gastronòmica o xerrada.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu que pel que fa a la pregunta plantejada del
Pla de Reactivació Econòmica, la previsió que teníem era treure la licitació per
enguany, però aquesta va lligada a l’aprovació definitiva del POUM. Nosaltres
volem un document que pugui esprémer les potencialitats econòmiques i
turístiques derivades del nou POUM traduït a diferents idiomes i que ho
puguem vendre per captar inversions. Contractar un Pla de Reactivació
Econòmica sense tenir el POUM aprovat, seria tirar els diners, per tant ens
haurem d’esperar a tenir el POUM aprovat. Pel que fa al que comentava el Sr.
Bel del POUM, dir-li que per part nostra fem tot el possible per poder-se
aprovar. Els vam fer aquesta proposta per tal de poder desencallar tot el tema
d’inversions, actuacions, obres vinculades al POUM, a tot el que no afecta el
tema de Costes. Sembla que des del Ministeri de Costes de l’Estat ho veuen
bé, però també he de dir que dilluns vinent es convoca la Comissió
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d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre i la Generalitat també va acceptar la
proposta feta per part nostra i els va enviar una proposta al Govern de l’Estat,
ells s’ho van mirar i els van dir que en principi enviarien ells un informe
favorable condicionat aproximadament el dia 25 de febrer. Vaig parlar amb el
Cap de Costes, aquest em va dir que també havia passat a signatura el
informe, però de moment no ha arribat i no se sap si aquest informe al final
serà favorable condicionat o desfavorable a l’espera de que nosaltres els
enviéssim el document amb tots els canvis. Al mateix temps, a la Comissió
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, van incloure el punt a l’ordre del dia, per
què s’entenia que hauria arribat l’informe, però no va ser així. Nosaltres
continuem insistint cada dilluns per demanar la reunió de negociacions tal i com
preveu la Llei.
També em consta que des de la Generalitat han trucat diversos cops a la
Direcció General de Costes de l’Estat i tampoc se’ls han posat al telèfon. Si
això és una mesura que estan utilitzant per anar guanyant temps per aprovar el
Plan de Protección del Delta i un expedient de “deslinde”, l’ajuntament de
Deltebre també haurà de salvaguardar els seus drets, en un seguit de
condicions, per això el punt 2n de la proposta anterior és important, per tant a
partir d’aquí ja els aniré informant, esperant que l’informe sigui favorable
condicionat i desencallar part del casc urbà i engegar les negociacions que
marca la Llei de Costes, i si no s’arriba per aquesta via, haurem d’arribar per la
via legal.
Pren la paraula el Sr. Robert Bertomeu, regidor del Sector Primari per dir que
referent al Consell del Sector Primari que s’ha preguntat anteriorment
segurament que en els propers mesos s’iniciarà, però el Consell de Defensa
del Territori és prioritari per això li ha passat davant.
El Sr. alcalde pren la paraula per dir que la idea no és crear més Consells dels
deguts per no col·lapsar, sino que es crearan paulatinament i quan el que
s’hagi creat funcioni se’n començarà un altre. Ara estem centrats en el Consell
de Salut i el de Defensa del Territori i quan aquests estiguin constituïts i en
funcionament es crearà el Consell del Sector Primari, ja que és un compromís
que teníem a principi d’any
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,
Lluís Soler Panisello

El secretari acctal.,
David Torres Fabra
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