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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 12/2019 
DATA:  12 DE SETEMBRE DE 2019 
HORA INICI: 21:31 H. 
HORA FINALITZACIO: 22:38 H. 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Elisabeth Tomàs Franch, Sr. Carlos Serra Ventura, Sra. Anna 
Giménez Uribe, Sr. Francisco Castro Casanova, Sra. Lluïsa Ventura Galiano, 
Sr. Robert Bertomeu Callau, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sr. Joan Lucas 
Bo, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto Castells, Sr. Joan Alginet 
Aliau, Sra. Laura Fabra Verge, Sr. 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 LES SEGÜENTS ACTES: 
 

- EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2019 DE DATA 4 DE JULIOL 

 

- ORDINÀRIA NÚM. 11/2019 DE DATA 4 DE JULIOL 

 

El Sr. Alcalde pregunta si algun dels grups polítics tenen alguna objecció a les 
actes esmentades, quedant aprovades per unanimitat. 
 
#DeltebreEficient 
 
HISENDA 
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2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D’HISENDA 
I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N 
TRIMESTRE DE 2019.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dóna 
compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art.16 
Ordre HAP/2105/2012 2n trimestre de 2019, restant el Ple assabentat. 
 
3R.- DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DEL SEGUIMENT DEL PLA 
D'AJUST 2N TRIMESTRE DE 2019 AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, 
es dóna compte de la justificació del seguiment del pla d’ajust 2n  trimestre de 
2019 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el Ple 
assabentat. 
 
4T.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE 
2019 D’ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 
AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del període mig de pagament 2n 
trimestre de 2019 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès 
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE DE L’OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2019 TRAMÈS AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte de l’obligació de la tramesa de la 
Llei de morositat 2n trimestre de 2019, restant el Ple assabentat. 
 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 
COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2018 
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 setembre de 2019, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
 “La que subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de 
#DeltebreEficient i regidora d’hisenda d’aquest Ajuntament, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ:  
 
FETS 
 
1. La Comissió Especial de comptes de l’Ajuntament de Deltebre ha informat de 
la necessitat de tramitar l’aprovació del Compte General de l’exercici 2018. 
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2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així 
com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent. 
 
3. L’interventor ha emès INFORME FAVORABLE. 
 
4. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del 
Compte General. 
 
5. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el 
qual no s’han presentat reclamacions. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix 
que el Compte General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, 
de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 
 
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, 
estableixen que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el 
dels organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal.  
 
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, 
disposa que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les 
entitats locals d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al Compte 
General una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una 
memòria demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius programats 
amb indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos. 
 
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, 
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del 
règim local i les Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de 
l’entitat local, així com dels organismes autònoms i de les societat mercantils 
amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans 
del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin. 
 
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 
de juny s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes. 
 
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els 
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una 
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vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les comprovacions 
necessàries, s’emetrà un nou informe. 
 
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre 
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i 
objeccions presentades.  
 
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament 
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre. 
 
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal 
de Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de 
la tramesa telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que 
les entitats locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte 
general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el 
Compte general en ambdues institucions a tots els efectes. 
 
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte 
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el 
balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent 
documentació complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i 
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància 
entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de 
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents 
relacionats anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran: 
 
-  Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una 
participació majoritària. 
 
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat 
anterior ni integrades al Compte General. 
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7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la 
comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals 
de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la 
comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació 
complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els 
funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que 
s'analitzin. 
 
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics 
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva 
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas 
s'aplica el sistema de vot ponderat. 
 
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici 
de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, 
d'acord amb llur legislació específica. 
 
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i 
la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la 
comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies 
abans de la primera de les reunions. 
 
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un 
acte essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que 
no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2018, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 45.690.943,92.-€ 
euros, un passiu de 45.690.943,92.-€ (inclòs compte 120 Resultats exercicis 
anteriors 6.081.681,54.-€ i compte 129 Resultats de l’exercici 5.153.991,67.-€). 
 
Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 36.407.934,92.-€ estan 
totalment finançats amb els capitals permanents de 42.838.960,54.-€  i, d’altra 
banda,  l’actiu corrent de 9.283.009,00.-€  finança completament el passiu 
corrent de 2.851.983,38.-€.  
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En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos 
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu 
circulant i el passiu circulant és de 6.431.025,62.-€. 
  
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 4.786.587,92 euros, unes obligacions pendents de pagament 
d’1.525.271,98 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 3.759.391,60 euros. 
 
- Estat patrimoni net: El patrimoni net és de 38.991.890,50 euros. Els capitals 
permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de 
42.838.960,54 euros. 
 
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi 
ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials 
d’1.067.999,14 euros i s’arriba a unes existències finals de 2.491.148,85 euros. 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació 
continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat 
de liquidació del pressupost. 
 
i la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final 
d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de 
discrepància entre els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat 
de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui 
atribuïda la funció de comptabilitat.  
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2018, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal 
de Comptes. 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que cregui pertinent. 
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 30 d’agost de 2019. 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 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 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 (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP),  i cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-
MD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MD-
AM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM) i Juan Carlos Bel Carbó (ERC-
MD-AM) 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. 
 
GESTIÓ INTERNA 

 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT 
PEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE DATA 4 DE JULIOL DE 2019 
SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES 
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 setembre de 2019, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de 
#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que en sessió extraordinària de ple municipal data 4 de juliol de 2019 es 
va aprovar el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes. 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

8 
 

 
Atès que es considera necessari modificar l’establiment del règim de dedicació 
del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció per tal de poder 
compatibilitzar-ho sense perjudicar amb l’horari fixat per la seva condició de 
funcionari docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Que es modifiqui l’acord adoptat pel ple municipal en sessió 
extraordinària de data 4 de juliol de 2019 pel que únicament al règim de 
dedicació del Segon Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció, de 
conformitat amb el següent detall: 
 

Relació de 
càrrecs amb 

dedicació 
exclusiva 

%dedicació Retribució bruta 
mensual  

Segon Tinent 
d’Alcaldia 

            100%      2.114,29 euros 

 
També se li 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-lo 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.- Notificar aquest acord al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de 
#DeltebreProjecció. 
 
QUART.- 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 pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 30 d’agost de 2019. Sgt. M. Elisabeth Tomàs 
Franch.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 

Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-MES DELTEBRE 
CONTRA L'ACORD ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DE 
DATA 4 DE JULIOL DE 2019 SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I 
RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES. 
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 setembre de 2019, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
 “La que subscriu, M. Elisabeth Tomàs Franch, Tinenta d’Alcaldia de 
#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que en sessió extraordinària de ple municipal data 4 de juliol de 2019 es 
van adoptar els següents acords: 
 
“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 

%dedicació Retribució bruta 
mensual  

Primera Tinenta 
d’Alcaldia 

            95%      2.471,43 euros 

Altres Tinents             95%      2.114,29 euros 
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d’Alcaldia 

Regidors/es en 
funcions delegades 

            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 

        200 euros 

Assistència a la Junta 
de Govern Local, amb 
independència de si 
són ordinàries o 
extraordinàries, amb 
un màxim de quatre al 
mes 

       570,83 euros 

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 
d’assistències 

Retribució bruta 
anual màxima  

Alcaldia      19.600 euros 

Tinent d’Alcaldia      29.600 euros 
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Regidor/a en 
funcions delegades 

     24.600 euros 

Portaveus Grups      3.400 euros 

Regidor/a sense 
funcions delegades 

     2.200 euros 

 
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”. 
 
Atès que en data 31 de juliol de 2019, RE núm. 4412, el grup municipal d’ERC-
Més Deltebre interposà, en temps i forma, recurs de reposició contra l’esmentat 
acord, fonamentat en: 
 
“PRIMER.-En relació a la dedicació del 95% hem de tenir present que existeix 
jurisprudència al respecte entenent que aquesta es podria considerar com una 
dedicació exclusiva, ja que la diferenciació entre aquest número i el 100% és 
molt minsa. A més hem de tenir en compte, que el límit de dedicació parcial 
seria sempre en termes generals d’un 75%. Adjuntem sentència que confirma 
aquesta interpretació, la STSJA del 23 de febrer de 2018. 
 
A la proposta aprovada pel ple extraordinari de data 4 de juliol de 2019, 8 
regidores i regidors del govern tindran una dedicació del 95%. Els altres tres 
restants, entre ells l’alcalde, percebran el seu sou en funció d’assistències a 
òrgans col·legiats. 
 
SEGON.- L’establiment de topalls al cobrament per assistències, tot i no ser 
il·legal limita les retribucions per als càrrecs electes sense cap funció delegada 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

12 
 

i regidors que tenen una retribució per assistències, com podem entendre que 
passa entre plens ordinaris, extraordinaris i juntes de portaveus. En el cas dels i 
les regidores sense cap funció delegada, amb la previsió de 2.200 € es 
fàcilment assumible que s’arribarà a aquest límit abans del final d’any i que per 
tant estaran subjectes a la limitació establerta. Però al mateix temps és 
destacable els límits màxims d’alcaldia, tinença d’alcaldia i regidors amb 
funcions delegades que varien substancialment, entenen que poden estar 
buscats atenent a les situacions personals i que poden esdevenir situacions 
que jurídicament es poden entendre com a salaris en encoberts, situació il·legal 
que pot comportar responsabilitats patrimonials”. 
 
Atès l’informe jurídic que consta a l’expedient, al ple de la Corporació 
PROPOSO que s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat pel grup municipal 
d’ERC- Més Deltebre, pels següents motius: 
 

- Els regidors/es del municipi de Deltebre que gaudeixen d’un règim de 
dedicació parcial realitzen i ostenten funcions de delegacions 
específiques d’atribucions en matèries delegades per part de l’alcaldia i 
a més alguns/es també realitzen funcions de Presidència d’òrgans 
col·legiats municipals. 
 

- Les retribucions que perceben per desenvolupar els seus càrrecs en 
règim de dedicació parcial s’engloben i no superen el percentatge de 
dedicació parcial fixat per aquesta Corporació pel que fa a la quantia 
màxima de referència per trams prevista a l’article 18.Un del RD Llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en 
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic per al tram de 
població compresa entre 10.001 habitants i 20.000 habitants, 
referenciada en 53.065,30 €. 
 

- En cap cas la legislació vigent estableix, per als municipis majors de 
1.000 habitants, quin ha de ser el percentatge màxim a partir del qual 
una dedicació parcial es pugui entendre com a exclusiva i la declaració 
del règim de dedicació parcial només presenta les dues limitacions 
assenyalades anteriorment. 
 

- L’aprovació de la limitació, per cada exercici pressupostari anual, dels 
imports a percebre per assistències i concretament els límits màxims 
d’alcaldia, tinença d’alcaldia i regidors amb funcions delegades varien en 
funció del càrrec que ocupen (nomenament Tinent d’Alcaldia o funcions 
delegades) i les tasques i responsabilitats assumides per l’exercici dels 
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seus càrrecs i en cap cas s’han establert atenent a situacions personals i 
per tant s’entén que no poden comportar responsabilitats patrimonials. 

 
2n.- Notificar el present acord al grup municipal d’ERC- Més Deltebre amb el 
règim de recursos adients. 
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficent subàrees d’hisenda 
i personal per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 30 d’agost de 2019. 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 
d’abstenció a 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 (ED-
Junts, Carme Franch Tomàs (ED-Junts) i Andreu Curto Castells (ED-Junts), 
cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD-AM), Laura Fabra Verge 
(ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MD-AM), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD-AM), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD-AM) i un vot d’abstenció 
d’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. 
 
MOCIONS 

 
9È.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-MÉS DELTEBRE EN REBUIG 
AL TANCAMENT DE DOS OFICINES DE CAIXABANK AL MUNICIPI DE 
DELTEBRE 
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Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup 
municipal ERC-MD., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, els grups municipals, ERC-Més Deltebre i Socialistes per 
Deltebre-CP, a l’Ajuntament de Deltebre en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
CaixaBank va anunciar a finals de l’any 2018 que suprimiria 831 oficines d’aquí 
al 2021, gairebé una de cada cinc de les 4.461 que té actualment a l’Estat 
Espanyol. El motiu, principalment, és que el banc considera que en un període 
de tres anys el 70% dels seus clients seran principalment digitals. Aquest 
fenomen, acompanyat de l’aposta per oficines “store” més grans, tindrà un 
impacte en l’ocupació. 
 
La cúpula del banc, liderada pel president, Jordi Gual, i el conseller delegat, 
Gonzalo Gortázar, van presentar a Londres el passat 27 de novembre de 2018 
davant els grans inversors i els principals analistes el seu full de ruta d’aquí al 
2021. El banc va concretar que el nombre d’oficines baixarà en un 18% en els 
pròxims tres anys, l’equivalent a 800 oficines. Segons l’entitat, això no significa 
que el 18% dels treballadors també perdin la feina, perquè també s’estan fent 
“oficines més grans que necessiten més personal”, segons va explicar 
Gortázar. De fet, el banc accelerarà la transformació digital i apostarà pel model 
d’oficina “store” duplicant-ne el nombre i arribant a les 600 el 2021. 
 
Però l’entitat no va concretar de quant serà la reducció de personal que hi 
haurà. “Els canvi –va dir Gortázar- tindran com a resultat un excedent de 
plantilla al qual farem front de la millor manera possible amb els representants 
sindicals”. Segons el conseller delegat, la retallada de plantilla no serà del 18%, 
sinó que serà una xifra “substancialment menor”. Actualment el banc té 37.000 
empleats. 
 
A Deltebre, CaixaBank disposa de tres oficines, dos a La Cava, situades al 
carrer Ramon i Cajal i a l’Avinguda Esportiva, i una a Jesús i Maria a l’Avinguda 
Germans Carsi. Amb la proposta de suprimir oficines, a Deltebre 
desapareixerien la de l’Avinguda Esportiva i la de l’Avinguda Germans Carsi, 
deixant només l’oficina del carrer Ramon i Cajal, convertint-la en una oficina 
“store”.  
 
La situació de dispersió urbana del nostre municipi dificultarà que moltes 
persones tinguin greus problemes per desplaçar-se a la única oficina que pot 
quedar al municipi de Deltebre, i sobretot, deixarà la zona de Jesús i Maria 
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sense cap entitat financera, després de que ja marxés el BBVA i el Banesto a la 
zona dels Hortets ja fa uns anys. 
 
A més, d’aquest canvi d’oficines convencionals a “store” pot deixar moltes 
persones grans que no tenen accés ni coneixements digitals sense cap 
referència bancària o d’estalvis al municipi, dificultant així el cobrament de les 
pensions o els serveis bancaris més freqüentats per aquest col·lectiu més 
vulnerable. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre proposa l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Deltebre manifesta el rebuig al tancament de les 
oficines de CaixaBank a la zona de Jesús i Maria (Av. Germans Carsi) i a la 
zona de la Cava (Av. Esportiva), per tal de deixar el municipi de Deltebre en 
una única oficina al carrer Ramon i Cajal. 
 
Segon.- En el supòsit que aquest tancament sigui irreversible, deixar l’oficina 
de Jesús i Maria un caixer automàtic per poder fer els tràmits mínims dels 
clients i usuaris de la zona. 
 
Tercer.- Instar a CaixaBank a realitzar cursos de formació específics per a gent 
gran i persones que ho sol·licitin a fi i efecte que tinguin els coneixements 
pertinents per poder seguir operant a l’entitat després dels canvis digitals que 
s’impulsen des de l’entitat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat financera CaixaBank, a l’Associació de 
Veïns de Jesús i Maria, als Casals de Jubilats del municipi i al Departament 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya., 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre, juliol de 2019. Sgt. ERC-Més Deltebre i Socialistes per Deltebre-CP. 
 

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. 
 
Abans de procedir a la votació, l’alcalde informa que la Primera Tinenta 
d’Alcaldia haurà d’abstenir-se de debatre i votar aquesta moció per evitar un 
conflicte d’interessos per quant pot tenir un interès directe i personal en el 
mateix, d’acord amb l’establert a l’article 16.1 del vigent Reglament Orgànic 
Municipal. 
 
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 PER FER FRONT A L'ALARMA SOCIAL DELS ROBATORIS 

EN CASES HABITADES 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup 
municipal d’Enlairem Deltebre, procedeix a la lectura en la seva part bastant de 
la proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, grups municipals d’Enlairem Deltebre, ERC-Més Deltebre i 
Socialistes per Deltebre- CP, a 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 l’alarma social que està generant a molts municipis del nostre país 
l’increment dels robatoris en domicilis en els darrers mesos. 
 
Atès que els efectius policials que tenim assignats per a la prevenció i 
investigació d’aquest tipus de delinqüència es mostren clarament insuficients 
per a prevenir i resoldre aquest increment de robatoris. 
 
Atès que l’actual legislació i l’aplicació que en fan jutges i fiscals no és un 
element dissuassori per als delinqüents, ja que la poca penalització de la 
reincidència i la llibertat provisional són vistos en benefici dels delinqüents i no 
en benefici d’una societat més segura que respecti la llibertat i la propietat 
privada dels qui pateixen aquests delictes, 
 
Al Ple de la corporació proposa l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
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Primer.- Mostrar la nostra preocupació per l’increment de la inseguretat 
ciutadana que es concreta amb els robatoris, alguns amb força, en domicilis del 
nostre municipi i a la nostra comarca. 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat per tal què, compartint aquesta 
preocupació i d’una manera concertada amb els Ajuntaments, s’impulsin les 
actuacions policials necessàries i coordinades per resoldre aquesta 
problemàtica. 
 
Tercer.- Instar a la Fiscalia General de Catalunya i al Tribunal Superior de 
Justícia per tal que en els seus respectius àmbits de decisió siguin amatents en 
les fases de graduar les peticions de pena, de les sentències i de considerar la 
reincidència. 
 
Quart.- Davant d’aquest augment de robatoris en domicilis, fer arribar també als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats 
aquesta preocupació perquè se sol·liciti una modificació del Codi Penal per 
elevar les penes per aquesta tipologia de delictes. 
 
Cinquè.- Reclamar al Govern de l’estat espanyol els més de 800 milions 
d’euros que es deuen a la Generalitat per tal que puguin ser revertits en una 
millora dels recursos materials i humans de la Policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra. 
 
Sisè.- Instar al govern municipal a signar un conveni amb el Departament 
d’Interior per instal·lar lectors de matrícules als accessos del municipi en 
caràcter immediat que ajudin a la prevenció i persecució d’aquest tipus de 
delicte. 
 
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament 
d’Interior, a la Diputació, al Govern de l’Estat, als grups del Parlament i del 
Congrés de Diputats, i al Consell Comarcal als efectes oportuns, tot palesant la 
preocupació del nostre municipi. 
 
La Corporació no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 29 d’agost de 2019. Sgt. Enlairem Deltebre, ERC-
Més Deltebre i Socialistes per Deltebre-CP.” 
 
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. 
 
PART DE CONTROL 
 
11È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1178/2019 A LA NÚM. 1534/2019 
 

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. 1178/2019 a la núm. 1534/2019 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. 

 
12È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
13È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que hi ha dos 
propostes urgents, concretament una moció del grup municipal socialistes per 
Deltebre-candidatura de progrés en resposta a les amenaces d'Endesa a les 
administracions locals en relació al deute relatiu a les factures energètiques de 
les famílies vulnerables i una moció subscrita pels tres grups municipals de 
suport a la celebració de les festes tradicionals amb bous a Catalunya, i per 
tant el primer que s’ha de fer es votar la urgència de les mateixes, quedant 
aprovada per unanimitat. 
 
A).- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTES PER DELTEBRE-
CANDIDATURA DE PROGRÉS EN RESPOSTA A LES AMENACES 
D'ENDESA A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN RELACIÓ AL DEUTE 
RELATIU A LES FACTURES ENERGÈTIQUES DE LES FAMÍLIES 
VULNERABLES 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup 
municipal de Socialistes per Deltebre- CP, procedeix a la lectura en la seva part 
bastant de la proposta següent: 
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“Els qui subscriuen, els grups municipals d’Enlairem Deltebre, ERC-Més 
Deltebre i Socialistes per Deltebre-CP, a l’Ajuntament de Deltebre en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a 
la població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de 
dificultat o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per 
al confort i la salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al 
pagament de les factures de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, 
i la incapacitat de viure en una llar sense defectes estructurals (com ara goteres 
al sostre, humitats...) 
 
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua- Institut Català d'Avaluació 
de Polítiques Públiques (2016) va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa 
energètica a Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 
855.000 persones). Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot 
permetre mantenir l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018).  
 
Aquesta és una dada que es manté estable en els darrers anys (del 2015 al 
2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 8,5% de la població catalana arriba amb 
molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el que es pot traduir en dificultats 
per fer front al pagament de factures de subministraments bàsics. Per tant, la 
pobresa energètica és una problemàtica social que afecta a un nombre 
important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els darrers anys.  
 
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a 
afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada 
per unanimitat al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel 
qual no es poden efectuar talls de subministraments a les persones en risc 
d’exclusió residencial. Aquesta Llei estableix, també, que les administracions 
públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies 
de subministrament d’aigua potable, de gas i d’electricitat per a garantir que 
concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de 
risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost 
dels consums mínims. 
 
La Llei 24/2015 mai ha tingut un reglament que la desenvolupi, tan sols un 
protocol d’actuació que en aquests moments es troba pendent de resolució al 
tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Al gener de 2017 una taula tècnica de treball formada per la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, l’Ajuntament de Barcelona, la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona van presentar un model de conveni per oferir a les 
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empreses subministradores. La proposta de conveni contemplava que les 
empreses cobririen, com a mínim, el 50% de la despesa que genera la pobresa 
energètica incloent els costos associats a la informació, l’atenció directa i la 
formació de les persones en risc d’exclusió residencial. Cap empresa 
subministradora important va voler, ni tan sols, debatre la proposta. 
 
La Llei 24/2015 garanteix en el seu article 6 el subministrament elèctric a les 
persones vulnerables, però no defineix una obligació legal perquè siguin els 
municipis els que hagin de fer front al pagament de les factures impagades per 
les famílies en risc d’exclusió social. Per tant, durant aquests anys d’aplicació 
de la Llei, els Ens Locals han realitzat informes de vulnerabilitat, a petició de les 
empreses subministradores, que han evitat els talls de consum d’acord amb el 
principi de precaució, però no s’ha resolt el tema del deute de les famílies per 
manca d’una reglamentació de la Llei 24/2015, i per la manca d’acord en la 
signatura de convenis amb les empreses subministradores. 
 
En aquest període ha entrat en vigor a nivell estatal el RD 897/2017, de 6 
d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i  
altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica, 
i la seva modificació de l’any 2018 (RD15/2018) que estableix tres tipus de 
consumidors a protegir: el consumidor vulnerable amb un 25% de descompte 
en la factura; el consumidor vulnerable sever amb un 40%; i el consumidor en 
risc d’exclusió social que té el 100% de descompte. Segons aquest Decret, els 
serveis socials (autonòmics o locals) han d’assumir el 50% de les factures 
d’aquest últim grup, els consumidors en risc d’exclusió social.  
 
En aquest context, a l’agost de 2019 els ajuntaments (on els seus habitants en 
situació de vulnerabilitat acumulen un deute superior a 10.000 euros) han rebut 
una carta d’ENDESA que els reclama el pagament del 50% d’aquest deute i en 
què s’amenaça amb tallar els subministraments a les famílies a partir de l’1 
d’octubre si no s’efectua el pagament. La carta d’ENDESA no solament 
reclama als Ens Locals el 50% del cost de les factures dels consumidors en risc 
d’exclusió social que tenen aquest reconeixement en el marc de la legislació 
del Bo Social, sinó que demanen que els ajuntaments es facin càrrec del 50% 
del deute dels consumidors vulnerables que no disposen de Bo Social. 
ENDESA declara que el deute de les famílies vulnerables a Catalunya és de 
21.0000.000€ (corresponent a 25.000 llars) i reclama el 50% (10.500.000€) als 
municipis. 
 
Davant d’aquesta situació, la Diputació de Barcelona vam convocar als alcaldes 
i alcaldesses de la demarcació de Barcelona i les entitats municipalistes, el 
dimecres 4 de setembre, amb la voluntat de treballar en una resposta 
coordinada.  
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En aquesta sessió es va informar que el dilluns 2 de setembre va tenir lloc una 
reunió convocada per la Generalitat de Catalunya, - en la qual van assistir les 
entitats municipalistes, entitats del tercer sector i ens locals  -, on principalment 
es va acordar: donar una resposta institucional unitària a ENDESA, amb una 
carta conjunta; crear una  taula tècnica i jurídica per a elaborar una proposta de 
conveni que concreti la forma de gestionar aquest deute, i negociar amb 
ENDESA en base a la llei 24/2015 com a marc de referència.  
 
En aquesta sessió es va recollir, també, la preocupació dels ajuntaments 
davant l’amenaça d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments, la condició 
d’inadequada de la carta (pel període estival i de recent constitució dels 
consistoris en què es va enviar), la sobrecàrrega en la gestió per part dels 
Serveis Socials Bàsics d’aquestes reclamacions, i la falta d’un marc de 
referència clar.  
 
Com diu l’informe elaborat des departament jurídic de la Diputació de 
Barcelona, cap normativa autonòmica o estatal obliga als Ens Locals a pagar el 
50% del deute de les famílies en situació de vulnerabilitat. 
 
Per això, el Grup Municipal Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés 
demana que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Demanar, com a condició indispensable,  la retirada de l’amenaça 
d’ENDESA d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les 
persones endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una 
negociació amb un clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça 
constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015.  
 
2n.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a   
la problemàtica de la pobresa energètica.  
 
3r.- Instar a la Generalitat de Catalunya que lideri la negociació per a 
l’elaboració d’un conveni que permeti regular la gestió del deute històric i del 
que generin en el futur les famílies en situació de vulnerabilitat social, amb el 
consens de totes les institucions catalanes i amb la Llei 24/2015 com a marc de 
referència.  
 
4t.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un espai estable de 
treball entre totes les institucions catalanes per a elaborar un protocol i 
reglament de desplegament de la Llei 24/2015 on es defineixi la gestió del 
deute generat per les famílies en situació de vulnerabilitat social i per garantir 
que cap ciutadà en situació de vulnerabilitat és objecte d’un tall de 
subministraments, en aplicació de la Llei 24/2015. 
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5è.- Exigir a ENDESA que assumeixi responsabilitats en relació a la garantia 
dels drets de la ciutadania en situació de vulnerabilitat social al 
subministrament elèctric, tal i com marca la llei.  
 
6è.- Exigir la condonació, per part d'ENDESA i les empreses subministradores, 
del deute acumulat per les famílies i persones protegides per la Llei 24/2015, 
des de l'any 2015.  
 
7è.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament 
de Catalunya, a les Diputacions provincials catalanes, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la l’Aliança 
contra la Pobresa Energètica, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, 
i a les associacions veïnals i entitats socials que lluiten contra la pobresa 
energètica al nostre municipi. 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 12 de setembre de 2019. Sgt. Enlairem Deltebre, 
ERC-Més Deltebre i Socialistes per Deltebre-CP.” 
 
Finalitzada la lectura, per part dels portaveus dels grups municipals d’Enlairem 
Deltebre i ERC-Més Deltebre es demana al portaveu del grup municipal 
Socialistes per Deltebre-Candidatura de Progrés un canvi del redactat del punt 
6è de la moció als efectes de poder subscriure també la mateixa, quedant de la 
següent manera:  
 
“6è.- Exigir la condonació, per part d'ENDESA i les empreses subministradores, 
del deute acumulat per les famílies i persones protegides per la Llei 24/2015, 
des de l'any 2015”.  
 
Intervé el portaveu del grup municipal Socialistes per Deltebre-Candidatura de 
Progrés i diu que ho accepta i per tant s’acorda modificar el punt 6è d’acord 
amb el redactat anteriorment esmentat. 
 
Tot seguit, 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. 
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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. 
 
B).- MOCIÓ DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES 
TRADICIONALS AMB BOUS A CATALUNYA 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup 
municipal d’Enlairem Deltebre, procedeix a la lectura en la seva part bastant de 
la proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, grups municipals d’Enlairem Deltebre, ERC-Més Deltebre i 
Socialistes per Deltebre-CP, a l’Ajuntament de Deltebre en ús de les facultats 
que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
El passat 1 de setembre, la població gironina de Vidreres va ser escenari d’un 
malaurat incident en el marc de la celebració del correbou de la seva festa 
major, quan un bou va escapar-se de la plaça amb el resultat de diverses 
persones ferides i la posterior mort de l’animal a trets per part dels agents de la 
policia. 
 
Aquest fet ha desencadenat en les darreres setmanes en la reobertura del 
debat entorn a la continuïtat de la festa dels correbous, promoguda en bona 
part per l’entorn d’entitats animalistes, que han exercit una forta pressió a 
l’Ajuntament de Vidreres per tal que deixi de celebrar aquesta festivitat. 
 
Paral·lelament, el Grup Parlamentari d’En Comú Podem ha anunciat que durà 
al Parlament de Catalunya una iniciativa per abolir els correbous a tot el país, i 
diputats i diputades d’altres grups també s’hi han mostrat favorables. 
Els espectacles tradicionals amb bous configuren un element central en les 
celebracions populars d’un bon nombre de poblacions de Catalunya. Els 
primers indicis de la festa daten del segle XVII, i va ser durant els segles XVIII i 
XIX que es va anar estenent per diversos municipis de les Terres de l’Ebre i de 
la resta de Catalunya. 

El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat i les 
vaquetes marquen tot el ritme festiu d’un esdeveniment extraordinari, propi de 
les arrels més profundes de Catalunya. 

El flux econòmic que aquesta tradició reporta, els llocs de treball que genera i el 
patrimoni genètic incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem 
d’aquests animals motiven que aquest esdeveniment sigui únic. 

L’any 2010, s’aprova al Parlament de Catalunya la Llei 34/2010 d’1 d’octubre, 
de regulació de les festes tradicionals amb bous, que blinda el marc normatiu 
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de la celebració dels correbous. En ella s’hi estableix una estricta normativa 
que posa al centre de tot la seguretat dels animals i de les persones que hi 
participen. 
 
A Deltebre, les festes amb bous se situen a la centralitat dels actes de les 
festes majors, esdevenint la mostra de cultura popular més genuïna del nostre 
calendari festiu, amb ascendència des dels primers nuclis de població que 
s’assentaren al Delta de l’Ebre.  
 
El nostre és un clar exemple d’adaptació, atesa la gran quantitat de canvis que 
al llarg dels anys s’han produït per convertir aquesta festa amb una festa més 
segura per tots els agents participants. 
 
Entenem que un fet aïllat, com el succeït a Vidreres, no pot posar en qüestió 
tota la festa, tenint en compte els més de 400 actes taurins que se celebren a 
l’any al llarg del país sense incidents. 
 
Per tot això, els grups municipals d’Enlairem Deltebre, Esquerra Republicana – 
Més Deltebre i Socialistes per Deltebre – CP a l’Ajuntament de Deltebre, 
proposem l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Traslladar el nostre suport i escalf a les persones que resultaren 
ferides en l’incident succeït al correbou de Vidreres. 
 
Segon.- Encoratjar l’Associació del Correbou de Vidreres i l’Ajuntament de 
Vidreres a continuar amb la celebració del seu tradicional correbou. 
 
Tercer.- Posar de manifest el nostre compromís amb la continuïtat de la 
celebració de les festes tradicionals amb bous, en totes les modalitats 
recollides a la Llei 34/2010. 
 
Quarta.- Instar el Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris 
representats al Parlament de Catalunya a defensar i mantenir la vigència de la 
Llei 34/2010 d’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous. 
 
Cinquè.- Traslladar aquesta moció als grups parlamentaris al Parlament de 
Catalunya, a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, a l’Associació del 
Correbou de Vidreres, a l’Ajuntament de Vidreres, a l’Agrupació de Penyes i 
Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre, a la Penya Taurina la Divisa, a la 
Comissió de Bous de Deltebre, a la Penya Taurina Bous més que mai de La 
Cava, al Club Deportiu La Cava i a l’Associació del Bou Capllaçat de Jesús i 
Maria.  
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Deltebre, 12 de setembre de 2019. 
 
Sgt. Enlairem Deltebre, ERC-Més Deltebre i Socialistes per Deltebre-CP.” 
 

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. 
 
 
14È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde passa la paraula al Sr. 
Ferré del grup municipal SD-CP i aquest manifesta que no té res a dir. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde la passa al Sr. Joan Alginet portaveu del grup 
municipal d’ERC-MD-AM i diu que vol fer dos precs constructius. El primer 
felicitar a la regidora de festes Sra. Carme Franch, en la seva primera 
experiència, ja que se’n ha sortit molt bé i a més demana que ho faci extensiu a 
l’organització de festes i a tota la gent que ho ha fet possible. 
 
El segon prec és en relació a una noticia que vàrem veure al Delta.cat, en què 
l’ajuntament vol reduir l’impacte de les onades a la costa mitjançant un sistema 
de dics submergibles i que des de l’ajuntament s’encetava una via per buscar 
fons europeus. Per tant nosaltres, com a grup polític que te inquietuds, 
demanaríem que es creï una figura o bé que es facin reunions periòdiques per 
estar informats i des de la nostra perspectiva oferir la nostra ajuda.  
 
Contesta el Sr. Alcalde i diu que el dia 7 de març passat es va fer la 
presentació pública dels dics intel·ligents per part dels enginyers redactors de 
la proposta en presència del Subdelegat de l’Estat, del Delegat del Govern a 
les T.E. i diferents representants del sector primari del nostre municipi i des de 
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llavors quan es va fer aquesta proposta pública s’ha anat treballant des de 
Conselleria per poder mirar d’encaixar-la dins de fons europeus, però més enllà 
de la notícia de Delta.cat, i lo que s’està esperant també és la proposta de 
l’esborrany del Pla Delta 2020,  n’hi ha que diuen 2100, que és lo que s’està 
redactant des de la taula dels serveis tècnics i que ja van dir que aquest 
setembre o octubre se faria l’esborrany per a que cada ajuntament pugui fer les 
seves aportacions i lo que seria lo dels dics intel·ligents no és una proposta 
exclusiva sinó que complementària a totes aquelles que puguin sorgir i posar-
les damunt la taula i que sigui una proposta més si s’adequa a les necessitats 
de Deltebre i per això estem esperant si surt alguna línia de fons europeu i 
poder-nos acollir, un cop des de l’Estat mostri la seva disposició i des del 
Departament de Territori i Sostenibilitat també. Per tant, fins ara no hi ha cap 
“ímput” més i els dos ajuntaments del Delta i  les comunitats de regants estem 
esperant aquest document d’esborrany de Pla Delta. 
 
A més, es convocarà Junta de Portaveus en quan es disposi del mateix, i així la 
oposició podrà aportar també el que cregui convenient. Crear una comissió 
troba que no fa falta ja que hi ha una Junta de Portaveus. 
 
Abans de finalitzar el ple, el Sr. Alcalde invita a tothom a la festa de la sega que 
tindrà lloc el proper diumenge dia 15 de setembre de 2019 dins de les Festes 
de l’Arròs i a la Finca de Bombita una vegada més i espera que el temps 
acompanyi 
 
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 
 

  


