Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 10/2019
DATA: 4 DE JULIOL DE 2019
HORA INICI: 19 H.
HORA FINALITZACIO: 19:56 H.
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. M. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra.
Anna Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura
Galiano, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan
Lucas Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan
Alginet Aliau, Sra. Laura Fabra Verge, Sr. Rafa Flores Andreu, Sra. Vanessa
Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú.
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra.
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE
CONSTITUCIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT DE DATA 15 DE JUNY DE 2019.
El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a
l’acta esmentada, quedant aprovada per unanimitat.
2N.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1144/2019 DE
CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L'ALCALDE EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS DE TINENTS D'ALCALDIA, MEMBRES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I PROPOSTA DE PERIODICITAT DE LES SEVES
SESSIONS.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del
decret d’alcaldia núm. 1144/2019, de data 19 de juny, de coneixement de les
resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments de Tinents d’Alcaldia,
membres de la Junta de Govern Local i proposta de periodicitat de les seves
sessions, restant el Ple assabentat.
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3R.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1143/2019 DE
DELEGACIONS DE L'ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I EN
ELS REGIDORS/ES DE L'EQUIP DE GOVERN.- Arribats a aquest punt de
l’ordre del dia es dóna compte del decret d’alcaldia núm. 1143/2019, de data 19
de juny, de delegacions de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local i en els
regidors/es de l’equip de govern, restant el ple assabentat.
4T.- PROPOSTA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS
DELS CÀRRECS ELECTES
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, 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:
1. ANTECEDENTS
PRIMER. El passat 26 de maig de 2019 van tenir lloc les eleccions locals. El
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 15 de juny de 2019.
SEGON. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels
membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.
2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 166 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 d’altra normativa concordant, els membres de la corporació
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com
a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la
corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar
publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis
de la corporació.
Per tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar, amb efectes de la data en què es va signar el decret de
nomenaments de Tinents/es d’Alcaldia i delegacions específiques d’atribucions
en els regidors/es, la relació de càrrecs de la Corporació que es podran exercir
amb dedicacions parcials, el seu règim de dedicació que es fixa en un
percentatge de la jornada laboral de la Corporació i la retribució bruta anual, de
conformitat amb el següent detall:
Relació de
càrrecs amb
dedicació parcial
Primera
Tinenta
d’Alcaldia
Altres
Tinents
d’Alcaldia
Regidors/es
en
funcions delegades

%dedicació

Retribució bruta
mensual

95%

2.471,43 euros

95%

2.114,29 euros

95%

1.757,14 euros

Els membres amb dedicació parcial se’ls aplicarà el règim d’incompatibilitats
determinat per la Llei 53/1984, en relació amb la Llei 12/1995, d’11 de maig i el
Reial Decret 1410/1995, de 4 d’agost.
SEGON.- Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, donant-los d’alta
al règim general de la Seguretat Social i aplicant-se el percentatge d’IRPF
individualitzat, segons la normativa de retencions de l’IRPF vigent.
TERCER.- Fixar el marc regulador del règim d’assistències següent:
1.- Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva o
parcial poden percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats de la Corporació de que formin part.
2.- Aprovar els imports, per les assistències als diferents òrgans col·legiats
d’aquest ajuntament, següents:
Assistència al Ple, amb
independència de si
són
ordinaris
o
extraordinaris, amb un
màxim de tres al
trimestre
Assistència a la Junta
de Govern Local, amb
independència de si
són
ordinàries
o
extraordinàries,
amb
un màxim de quatre al
mes

200 euros

570,83 euros
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Assistència a la Junta
de Portaveus, amb un
màxim d’una al mes

100 euros

3.- Aprovar, la limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels imports a
percebre pels regidors/es en règim d’assistències, de conformitat amb els
següents paràmetres:
Règim
Retribució bruta
d’assistències
anual màxima
Alcaldia
19.600 euros
Tinent d’Alcaldia
29.600 euros
Regidor/a
en
24.600 euros
funcions delegades
Portaveus Grups
3.400 euros
Regidor/a
sense
2.200 euros
funcions delegades
QUART.- Deduccions: per manca d’assistències a les sessions de les juntes de
govern local (membres de ple dret o d’altres regidors en funcions delegades de
cartipàs municipal en qualitat de convidats/des) i a les sessions plenàries,
sense excusar prèviament per representació oficial o per motius de salut
degudament justificats, es descomptaran els imports pertinents equivalents a
l’existència de l’òrgan en qüestió.
Els cometuts especials que s’hagin d’efectuar pels membres de l’ajuntament
fora del terme municipal, donaran lloc a l’assumpció per part d’aquest
ajuntament de les despeses d’allotjament i manutenció.
Per les despeses de viatge, s’abonarà l’import corresponent per la utilització de
qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar el vehicle propi, s’abonarà
el quilometratge en base a l’establert a la legislació vigent entenent que a més
s’inclouen les despeses d’autopista i pàrquing.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
SISÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis de la corporació.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de juliol de 2019. Sgt. Lluís Soler Panisello.”
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà en
contra de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà en contra de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts) i sis
vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge (ERCMD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro (ERCMD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP),
per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a
terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
5È.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE
CORPORATIU
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, 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:
L’article 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 78 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals els Ajuntaments podran establir el règim de sessions ordinàries i
assenyalar igualment el dia i hora de celebració.
En conseqüència, al Ple de la Corporació PROPOSO adopti el següent acord:
Punt únic.- Les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament tindran lloc el primer
dimecres de cada mes (a excepció del mes d’agost on no hi haurà sessió
ordinària), a les 21,30 hores de la nit en primera convocatòria. Si fóra festiu, el
primer dia immediatament hàbil o feiner.

5

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

No obstant això, a criteri de l’Alcaldia, aquestes dates podran ser modificades i
convocar-se les sessions ordinàries amb una variació de set dies abans o
després, del primer dimecres de cada mes, i també en dimecres generalment.
En cas que sigui un altre dia diferent a dimecres, s’haurà de motivar
degudament des de l’alcaldia.
A més, s’estableix que de conformitat amb l’establert a l’article 57.lletra e) del
vigent Reglament Orgànic Municipal, qualsevol variació del dia de celebració
dels plens ordinaris, que tindran lloc el primer dimecres de cada mes (a
excepció del mes d’agost) o amb una variació de set dies abans o després, del
primer dimecres de cada mes, i també en dimecres generalment, requerirà de
la corresponent proposta motivada i acordada per la Junta de Portaveus
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de juliol de 2019. 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 a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM 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.
6È.- PROPOSTA DE MANTENIMENT DE COMPETÈNCIES DEL PLE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, 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:
Atès que de conformitat amb allò que estableix l’article 22.4 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i normativa concordant, el
Ple de la corporació pot delegar l’exercici de les pròpies atribucions en l’alcaldia
i en la Junta de Govern Local, sempre que no siguin les matèries indelegables
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previstes a l’article 9.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
Atès que per tant i en virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de
donar-li una major eficàcia per a la gestió dels assumptes municipals, es pot
realitzar una delegació d’atribucions del plenari de la corporació a favor de la
Junta de Govern Local.
Atès que per acord de ple municipal de data 29 de juny de 2015 es va acordar
NO efectuar en favor de la Junta de Govern Local una delegació genèrica
d’atribucions, en les següents matèries:
Titular de la Òrgan en qui es
competència delega

Atribució delegada

Article

Ple

Junta de Govern L’exercici de les accions judicials i 22.2.j)
Local.
administratives i la defensa de la LRBRL
corporació en matèries de competència
plenària.

Ple

Junta de Govern La declaració de lesivitat dels actes de 22.2.k)
Local.
l’ajuntament.
LRBRL

Ple

Junta de Govern La concertació de les operacions de crèdit
Local.
la quantia acumulada de les quals, en 22.2.m)
cada exercici econòmic, excedeixi del 10 LRBRL
edeper cent dels recursos ordinaris del
pressupost – llevat les de tresoreria, que li
correspondran quan l’import acumulat de
les operacions vives en cada moment
superi el 15 per 100 dels ingressos
corrents liquidats en l’exercici anterior- tot
això de conformitat amb el que disposa
LRHL.

Ple

Junta de Govern Les competències com a òrgan de
Local.
contractació respecte de contractes
d’obres, de subministrament, de serveis,
els de concessió d’obres,
els de
concessió de serveis i els contractes
administratius especials quan el seu
import superi el 10 per cent dels recursos

DA 2ª
Llei
9/2017, de
8
de
novembre
de
Contractes
del Sector
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ordinaris del pressupost i, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d’euros,
inclosos els de caràcter plurianual quan la
seva durada sigui superior a quatre anys
eventuals pròrrogues incloses sempre que
l’import acumulat de totes les anualitats
superi el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del
primer exercici, i, en tot cas, quan sigui
superior a la quantia assenyalada en
aquesta lletra.

Públic

Ple

Junta de Govern L’aprovació dels projectes d’obres i 22.2.ñ)
Local.
serveis quan sigui competent per a la
seva contractació o concessió, i quan
encara no estiguin previstos en els
pressupostos.

Ple

Junta de Govern La celebració de contractes privats, així
Local.
com l’adjudicació de concessions sobre
béns de les mateixes i l’adquisició de béns
immobles i drets subjectes a la legislació
patrimonial quan el pressupost base de
licitació superi el 10 per 100 dels recursos
ordinaris del pressupost i els 3.000.000 €,
així com l’alienació del patrimoni que
superi el percentatge i la quantia indicats

DA 2ª
Llei
9/2017, de
8
de
novembre
de
Contractes
del Sector
Públic

Atès que degut a la periodicitat de la celebració dels plens municipals ordinaris
que es realitzaran cada mes es creu convenient no efectuar cap delegació
genèrica d’atribucions de competències del ple municipal a favor de la Junta de
Govern Local i per tant tots els temes es sotmetran al preceptiu dictamen de la
corresponent comissió informativa i després a la corresponent deliberació per
part del ple municipal.
Per tot l’anteriorment esmentat, PROPOSO al ple de la Corporació l’adopció del
següent acord:
Únic.- No efectuar en favor de la Junta de Govern Local una delegació
genèrica d’atribucions d’aquelles matèries que d’acord amb l’article 22.4 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local podrien ser
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delegades i per tant que el ple de la Corporació mantingui la totalitat de les
seves competències.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de juliol de 2019. 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 a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM 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.
7È.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE COMISSIONS INFORMATIVES
PERMANENTS I DE LA SEVA COMPOSICIÓ I DONAR COMPTE DE LA
CONSTITUCIÓ DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, 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:
De conformitat amb allò que preveu l’article 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 60 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 concordança amb els articles 124.2 i 134 i ss del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al Ple de
cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes Comissions
Informatives d'estudi i dictamen.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords;
Primer.- Crear les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:
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1) Comissió Informativa de #DeltebreEficient
2) Comissió Informativa de #DeltebreProjecció
3) Comissió Informativa de #DeltebreTerritori.
4) Comissió Informativa de #DeltebreActiu
Segon.- La Comissió Informativa de #DeltebreEficient estarà integrada pels
membres següents:
President: L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea. També
podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels
regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió.
Vocals titulars:
Sr. Andreu Curto Castells – representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
Sra. Laura Fabra Verge - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribes – representant del Grup Municipal de Socialistes per
Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP).
Vocals suplents:
Sra. Ingrid Santiago Casanova– representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
Sr. Juan Carlos Bel Carbó - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació.
Tercer.- La Comissió Informativa de #DeltebreProjecció estarà integrada pels
membres següents:
President: L’alcalde-president o el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea. També
podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels
regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió.
Vocals titulars:
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Sra. Lluïsa Ventura Galiano– representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
Sra. Vanessa Callau Miñarro - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribes – representant del Grup Municipal de Socialistes per
Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP).
Vocals suplents:
Sra. Ingrid Santiago Casanova– representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
Sr. Rafel Flores Andreu - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació.
Quart.- La Comissió Informativa de #DeltebreTerritori estarà integrada pels
membres següents:
President: L’alcalde-president o el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea. També
podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels
regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió.
Vocals titulars:
Sr. Joan Lucas Bo– representant del Grup Municipal d’Enlairem Deltebre
(ED-Junts).
Sr. Juan Carlos Bel Carbó - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribes – representant del Grup Municipal de Socialistes per
Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP).
Vocals suplents:
Sra. Carme Franch Tomàs – representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
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Sra. Laura Fabra Verge - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació.
Cinquè.- La Comissió Informativa de #DeltebreActiu estarà integrada pels
membres següents:
President: L’alcalde-president o el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea. També
podrà presidir puntualment, per absència dels dos primers, algun dels
regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta comissió.
Vocals titulars:
Sra. Anna Giménez Uribe – representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
Sr. Rafel Flores Andreu - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Sr. Aleix Ferré Ribes – representant del Grup Municipal de Socialistes per
Deltebre-Candidatura de Progrés (SD-CP).
Vocals suplents:
Sra. Carme Franch Tomàs– representant del Grup Municipal d’Enlairem
Deltebre (ED-Junts).
Sra. Vanessa Callau Miñarro - representant del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya- Més Deltebre- -Acord Municipal (ERC-MDAM)
Secretari: el Secretari acctal. de la Corporació.
Sisè.- Aquestes Comissions es convocaran set dies abans de la sessió
plenària en termes generals. Per tant, seran en dimecres i, en termes generals,
en horari de tarda.
Setè.- En totes aquestes Comissions Informatives, atès que la representació és
igual per a cada grup municipal, el sistema de votació serà ponderat.
Vuitè.- En totes aquestes Comissions Informatives també podran assistir en
veu però sense vot els regidors/es delegats de l’àrea corresponent, que no en
són membres de ple dret però degut a la seva delegació de funcions actuaran
com a convidats.

12

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

No podran assistir altres regidors no degudament nomenats com a titulars o, en
el seu defecte, suplents per acord de ple o bé no categoritzats com a convidats
per delegació de funcions específiques de l’àrea sense ser-ne membres.
Novè.- Donar compte, d’acord amb l’article 25 del ROF, dels grups municipals
que s’han constituït:
Grup municipal d’ED-Junts, integrat per tots/es els/les electes i del que n’és
portaveu titular el Sr. Andreu Curto Castells i portaveu suplent el Sr. Francisco
Castro Casanova.
Grup municipal de ERC-MD-AM, integrat per tots/es els/les electes i del que
n’és portaveu titular el Sr. Joan Alginet Aliau i portaveu suplent el Sr. Rafel
Flores Andreu.
Grup municipal de SD-CP, integrat per un regidor electe i del que n’és únic
portaveu el Sr. Aleix Ferré Ribes.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de juliol de 2019. 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 a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM 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.
8È.- PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DELS MEMBRES QUE HAN DE
FORMAR PART DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, 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:
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De conformitat amb el que preveu l’art.116 i 20.3 de la Llei 7/1985, Reguladora
de les Bases de Règim Local i l’art. 58 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, es procedeix a la designació dels membres que han de formar part
de la Comissió Especial de Comptes que estarà integrada a més del President
delegat per l’alcalde-president per un representant de cada grup municipal i
actuarà amb el sistema de vot ponderat.
La seva composició és la següent:
President: L’alcalde-president o la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreEficient. També podrà presidir puntualment, per absència dels dos
primers, algun dels regidors delegats de l’àrea i que formen part d’aquesta
Comissió Especial de Comptes.
Vocals titulars:
Sr. Andreu Curto Castells
Sra. Laura Fabra Verge
Sr. Aleix Ferré Ribes

Grup

Vots que representa

ED-Junts

11

ERC-MD-AM

5

SD-CP

1

Vocals suplents:
Sra. Ingrid Santiago Casanova – representant del Grup Municipal d’EDJunts.
Sr. Joan Alginet Aliau - representant del Grup Municipal de ERC-MD-AM
Aquesta Comissió, segons el que estableix l’article 127 del ROF, actuarà com a
Comissió Informativa Permanent –Comissió Informativa de #DeltebreEficientper als assumptes relatius a l’economia i hisenda del municipi (com per
exemple l’aprovació del pressupost, concertació de préstecs, operacions de
tresoreria, etc...)
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de juliol de 2019. 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 a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
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Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el
que calgui per a l’execució d’aquest acord.
9È.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR
REPRESENTAT L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE.
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, 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:
De conformitat amb el previst a l’article 38.c) del ROF, PROPOSO el
nomenament dels representants de la corporació a favor dels regidors i davant
dels Organismes i Entitats que s’indiquen tot seguit:
Consell Escolar del Col.legi Públic L’Assumpció, Riumar, Sant Miquel i de
l’IES Deltebre: Sr. Carlos Serra Ventura i Sra. Carme Franch Tomàs.
Mancomunitat Intermunicipal Deltatres: Sr. Lluís Soler Panisello, Sr.
Francisco Castro Casanova i Sr. Joan Lucas Bo.
CODE en liquidació: Sr. Lluís Soler Panisello.
Consell Esportiu del Baix Ebre: Sr. Robert Bertomeu Callau.
Creu Roja: Sra. Lluïsa Ventura Galiano.
Junta Rectora del Parc Natural del Delta de l’Ebre: Sr. Carlos Serra Ventura
(titular) – Sr. Joan Lucas Bo (suplent).
Consell Directiu del Parc Natural del Delta de l’Ebre: Sr. Joan Lucas Bo.
Grup d’Acció Local Terres de l’Ebre: Sr. Robert Bertomeu Callau.
Consorci de Desenvolupament del Baix Ebre Montsià: Sra. M. Elisabeth
Tomàs
Franch.
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Comissió Seguiment Ebre Terra: Sra. M. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos
Serra Ventura i Sr. Robert Bertomeu Callau.
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre: Sr. Lluís Soler
Panisello (titular) – Sr. Francisco Castro Casanova (suplent).
Consell de Participació de la Duna: Sra. Lluïsa Ventura Galiano.
Conveni Associació la Ribera de La Cava: Sr. Lluís Soler Panisello, Sr.
Robert Bertomeu Callau i Sra. Carme Franch Tomàs.
Taula Institucional de l’IRTA: Sr. Robert Bertomeu Callau.
Escola de Música Municipal Espiga d’Or: Sr. Carlos Serra Ventura, Sr.
Robert Bertomeu Callau i Sra. Carme Franch Tomàs.
Director Delta.Cat i Ràdio Delta: Sr. Carlos Serra Ventura.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de juliol de 2019. 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 a
favor de la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Elisabeth Tomàs Franch (ED-Junts), Carlos
Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Joan Lucas Bo (EDJunts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERCMD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MDAM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MDAM) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
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10È.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS NOUS MEMBRES DEL
CONSELL DE RIUMAR.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia es dóna
compte del nomenament dels nous membres del Consell de Riumar, quedant
de la següent manera:
“Atès que en data 18 de juny de 2019 s’ha sol·licitat per correu electrònic a tots
els grups municipals i entitats i associacions que han de formar part del Consell
de Riumar de conformitat amb l’acord que es va adoptar pel ple municipal de
data 22 de desembre de 2015, concedint-los un termini màxim de tres dies
naturals per tal de nomenar els representants que formaran part de l’esmentat
òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu.
Atès que tant els grups municipals com les entitats i associacions han contestat
per escrit qui seran els seus representants al Consell de Riumar,
Atès que en funció dels resultats obtinguts pels diferents grups municipals en
les darreres eleccions municipals correspondria al grup municipal d’ED-JUNTS
6 representants però es creu oportú que aquest grup municipal nomeni
únicament 5 representants i que per part de l’alcaldia es nomeni un
representant atenent a criteris de bagatge i experiència en totes aquells àmbits
que afecten directament al nucli de Riumar.
Per tot això es dona compte dels membres que composaran aquest òrgan de
participació sectorial de caràcter consultiu, que seran els següents:
GRUP MUNICIPAL D’ED-JUNTS (5): Sr. Eutimio Mauri Castells, Sr. Razvan
Adrian Misaras, Sr. Francisco Casanova Casanova, Sr. Enric Bonet Royo i Sra.
Olga Pérez Sala.
ALCADIA: Sr. Joan Bertomeu Bertomeu.
GRUP MUNICIPAL D’ERC-MD-AM (2): Sr. Carlos Bo Casanova i Sr. Agustí
Castells Ventura.
GRUP MUNICIPAL DE SD-CP: Sra. Marcel.la Otamendi Escoda.
FECOTUR: Sr. José Maria Sapinya Bonet
CLUB NÀUTIC RIUMAR: Sr. Juan Vicente Barbas Sanchez
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE RIUMAR: Sr. Juan Miguel Bellaubí Garcia
RIUMAR ASSOCIACIÓ: Sra. Joana Figueres Bertomeu”.
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El ple resta assabentat.
11È.- ROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS MEMBRES QUE FORMEN PART
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DELTEBRE
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal.,
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Carlos Serra Ventura, regidor d’ensenyament 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:
Atès que en motiu de les eleccions celebrades el passat dia 26 de maig de
2019 s’han de modificar els membres del Consell Escolar Municipal i s’ha
determinar la seva composició.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO adopti els
següents
ACORDS:
1r.- Que es modifiquin els membres que formen part del Consell Escolar
Municipal de Deltebre, la composició del qual serà la següent:
REPRESENTANTS/ES AMPES
AMPA RIUMAR: Maria Trinidad Franch Climent
AMPA ASSUMPCIÓ: Beatriu Roca Franch
AMPA SANT MIQUEL: Ingrid Ribes Puertes
AMPA INSTITUT DELTEBRE: Laura Fabra Verge
AMPA ESCOLA BRESSOL: Laura Bermejo Fernández
AMPA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL: Patrícia Zaragoza Alcalà
ESCOLA SANT MIQUEL:
-

Luci Roca Fabra, directora
Rosa M. Martí Rodríguez, representant mestres
Joaquim Salvadó Blas, administració i serveis

ESCOLA L’ASSUMPCIÓ:
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-

Imma Colomines Pagà, directora
Sandra Agramunt Fabra, representant mestres
Juan José Casanova Blanch, administració i serveis

ESCOLA RIUMAR:
- Òscar Espinós Querol, director
- Rosa Royo Franch, representant mestres
- Eduard Saborido Franch, administració i serveis
INSTITUT DELTEBRE:
-

Anna Bertomeu Sabaté, directora
Joana Cid Nadal, representant professors
Sara Bertomeu Galindo, administració i serveis
Judit Tomàs Casanova, representant alumnes

ESCOLA BRESSOL L’HORTET
-

Noemí García Príncep, directora

ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL ESPIGA D’OR
-

Margarita del Barrio Eito, directora

AJUNTAMENT DE DELTEBRE:




Lluís Soler i Panisello i el regidor d’ensenyament Sr. Carlos Serra i
Ventura i la regidora de festes, equipaments i actes Sra. Carme Franch
Tomàs.
Sra. Vanessa Callau Miñarro.
Sr. Aleix Ferré Ribes.

Actuarà com a president del Consell Escolar Municipal l’alcalde i, en cas de no
assistència, el Sr. Carlos Serra Ventura, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
#DeltebreProjecció de l’ajuntament de Deltebre.
Actuarà com a secretària, la Sra. Elena Fabra Noche.
2n.- Aquest acord serà notificat als nous membres que formen part del Consell
Escolar Municipal.
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea
d’ensenyament.
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 1 de juliol de 2019. 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-AM 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.
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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