Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL

NÚM.: 16/2019
DATA: 20 DE NOVEMBRE DE 2019
HORA INICI: 21:31 H.
HORA FINALITZACIO: 23:59 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:
-

EXTRORDINÀRIA NÚM. 13/2019, DE 18 D’OCTUBRE
ORDINÀRIA NÚM. 14/2019, DE 16 D’OCTUBRE
EXTRAORDINÀRIA NÚM. 15/2019, DE 16 D’OCTUBRE

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.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DELS
EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2019 TRASPÀS
ENTRE PARTIDES SENSE VINCULACIÓ JURÍDICA, NÚM.12/2019 CRÈDITS
EXTRAORDINARIS, NÚM. 13/2019 SUPLEMENT DE CRÈDIT PER
GENERACIÓ D'INGRESSOS I D’APROVACIÓ DEL CANVI D'INVERSIONS
PREVISTES AL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019 I EL SEU
FINANÇAMENT AMB PRÉSTEC.
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 11 de novembre 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 l’Àrea
#DeltebreEficient de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1.- Vist l’estat d’execució del pressupost a data octubre de 2019 es desprèn
que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a les quals
no s’esgotarà la seva consignació.
2.- Atès que a l’expedient 11/2019 per transferència entre partides sense
vinculació jurídica, que s’adjunta desglossat per partides, es pot observar que
són transferències de crèdit que no incrementen el pressupost.
3.- Atès que a l’expedient 12/2019 per crèdits extraordinaris, que s’adjunta per
aplicacions pressupostàries, tampoc s’incrementa el pressupost.
4.- Atès que a l’expedient 13/2019 crèdits per generació d’ingressos, en
“Formalització de préstec” existeix correlació entre l’ingrés i el crèdit a generar
amb la formalització del préstec, ja que s’utilitza tot l’ingrés per generar crèdit.
5.- Atès que les transferències proposades afecten a despeses corrents,
transferències corrents i inversions.
6.- Vist que en l’aprovació del pressupost 2019 amb l’annex del quadre
d’inversions es preveia la formalització d’un préstec per import de 897.343,04
euros com a part de finançament de les inversions incloses al pressupost de
2019 amb el següent detall:
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Prog. Sub-proj. Descripció

Subvenció

60000
60900
60900
60900
60900
60900
60900
60900

15310
15100
15311
15320
15321
16100
16400
16500

01 Compra terrenys
01 Planejament i projectes
01 Espai lliure Mobles Delta
01 Riumar III Fase plurianual 2017-2019
01 Mobilitat urbana i imatge de poble
01 Serveis bàsics i subministres
01 Ampliació cementiri
01 Enllumenat Ps.Fluvial

60900

17100

01 Parc Fluvial

60900
60900
60900
60900
61900

17101
33300
41900
43200
15320

01 Entorn Centre J.M.
01 Sala exposicions
01 Embarcador fluvial
01 Equipaments d’enfocament turístic
01 Arranjament carrers

61900
61900
61900
61900
61900
62300
62300
62500
62501
62600
62900
62900
63200
63200
63200
63200

16500
16503
23100
32100
45400
92000
92001
92000
13200
92000
13200
92000
23100
34200
43120
92000

01 Soterrament línies elèctriques
01 Enllumenat públic
01 Centre Social Barracot
01 Millora edificis ensenyament
01 Arranjament camins rurals
01 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
01 Logística, teixit associatiu
01 Mobiliari
01 Mobiliari i altres policia local
01 Equips processos d’informació
01 Adquisició armes policia local
01 Equipaments edificis municipals
01 Adequació edificis socials
01 Adequació complex Esportiu coberta-equipaments
01 Adequació mercats municipals
01 Adequació edificis municipals

TOTAL

AEP/CANON

ALTRES

CE

125.000,00

180.910,22

PRESTEC

60900

55000

30.000,00
30.000,00
119.947,80
808.559,91

35000

0,00
60.000,00

65.000,00
0,00

AM

TOTAL

336.037,92
156.580,69

155.000,00
40.000,00
119.947,80
1.325.508,05
221.580,69
0,00
60.000,00
10.295,22

39.957,95

199.957,95

15.475,38
24.473,76
20.000,00

30.000,00
165.475,38
151.163,38
70.000,00
1.000.000,00

10.000,00

32906
10.295,22

100.000,00

76103

60.000,00

75082
30.000,00

150.000,00
75081
126.689,62
75083
50.000,00
75085
214.196,32 76100 PAM
71.900,00 76102 PEXI

29.000,00

120.000,00
100.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
1.066.785,94

153.760,33

285.561,47

274.581,88

7.503,31

9.170,72
20.000,00
174.347,42

55000

75084

33.000,00

60.000,00
10.000,00
32.000,00

16.674,03
50.000,00
174.347,42
45.000,00
70.000,00
20.000,00
20.000,00
7.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
20.000,00
150.000,00
160.000,00
20.000,00
100.000,00

897.343,04

830.525,70

4.415.949,92

41.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
30.000,00

76108
75080
76105
76109
76101
334.670,55

185.000,00

1.101.624,69

30.000,00
0,00
45.000,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
2.000,00
10.000,00
2.000,00
10.000,00

6.- Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 28 de gener
de 2019 es va aprovar concertar una operació de crèdit a llarg termini per
finançar part de les inversions per import de 449.295,22 euros, concretament:
INVERSIONS AMB PRÉSTEC 2019
PARTIDA

DESCRIPCIO

60000.15310
60900.15100
60900.15311
60900.15321
60900.16500
60900.17101
61900.15320
61900.16500
61900.16503
61900.23100
61900.45400
62300.92000

Compra terrenys
Plantejament i projectes
Espai lliure Mobles Delta
Mobilitat urbana i imatge de poble
Enllumenat Passeig Fluvial
Entorn Centre J.M.
Arranjament carrers
Soterrament línies elèctriques
Enllumenat públic
Centre social Barracot
Arranjament camins rurals
Maquinària, instal·lacions tècniques
utillatge
Logística, teixit associatiu
Equipaments edificis municipals
Adequació edificis socials
Adequació edificis municipals

62300.92001
62900.92000
63200.23100
63200.92000

i

CRÈDIT INICIAL

PART INVERSIÓ
PRÉSTEC A
CONCERTAR

30.000,00.-€
30.000,00.-€
119.947,80.-€
65.000,00.-€
10.295,22.-€
30.000,00.-€
274.581,88.-€
9.170,72.-€
20.000,00.-€
174.347,42.-€
41.000,00.-€
10.000,00.-€

30.000,00.-€

10.000,00.-€
10.000,00.-€
30.000,00.-€
33.000,00.-€

119.947,80.-€
65.000,00.-€
15.500,00.-€

20.000,00.-€
174.347,42.-€

10.000,00.-€
14.500,00.-€
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897.343,04.-€

449.295,22.-€

7.- Vist que en data 9 d’abril de 2019, el ple Municipal aprovà els següents
canvis de finançament:

8.- Vist que en data 4 de juliol de 2019, el ple Municipal aprovà els següents
canvis de finançament:
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A. pressupostària Concepte
60900.15321
61900.15320
62500.92000
62600.92000
63200.34200
63200.92000

ALTA

Mobilitat Urbana i Imatge de Poble
Arranjament carrers
Mobiliari
Equips processos informació
Adequació Complex Esportiu
Adequació edificis municipals

BAIXA

75.847,42 €
10.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
50.000,00 €
18.500,00 €

Canvi realitzat sobre:
61900.23100

Centre Social lo Barracot

Total Altes
Total Baixes

158.347,42 €

158.347,42 €
158.347,42 €

Equilibri, dèficit o superàvit

0,00 €

9.- Vist que la part de finançament d’una sèrie d’inversions previstes amb el
préstec formalitzat no es portaran a terme i atès el canvi de finançament
proposat, sempre donant compliment als paràmetres previstos al pressupost de
2019 d’inexecució per compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i
regla de la despesa, es proposen els següents canvis de finançament:
ALTA
60900.15321
61900.15320
61900.16503

60900.17101
61900.23100

Mobilitat urbana
Arranjament de carrers
Enllumenat públic

13.435,00.-€
9.978,85.-€
850,35.-€

TOTAL ALTES

24.264,20.-€

Entorn Centre Jesús i Maria
Centre Social Lo Barracot
TOTAL BAIXES

BAIXA

15.500,00 €
8.764,20 €
24.264,20.-€
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Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 179 i 180 del RDL
2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
1r.- Aprovar la utilització del fons de contingència per import de 63.000 euros
amb caràcter previ a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm.
11/2019, als efectes d’atendre un passiu contingent fruit d’una sentència judicial
en l’àmbit social no previst al pressupost inicialment aprovat per a l’exercici
2019 i essent a més una necessitat inajornable.
2n.- Que s’aprovi l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2019, 12/2019 i
13/2019 que s’adjunta amb el següent desglossament:

Transferències de crèdits exp.11/2019
Crèdits extraordinaris exp.12/2019
Generació d’ingressos 13/2019

129.040,90.-€
9. 789,58.-€
45.882,53.-€

Finançament
Transferències de crèdit a la baixa exp. 11/2019
Transferències de crèdit a la baixa exp. 12/2019
Generació d’ingressos exp. 13/2019

129.040,90.-€
9.789,58.-€
45.882,53.-€
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EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 11/2019
“Traspàs entre partides sense vinculació jurídica”

A. pressupostària Concepte

20900.16100 Canons ACA
21400.16300 Reparació i manteniment imatge de poble
22100.43120 Subministraments mercat
22104.16300 Subministraments Carburant Imatge Poble
22604.92000 Adm.gral.-Despeses defensa jurídica i altres
46300.16100 Aportacions Mancomunitat
60900.15321 mobilitat urbana
61900.15320 Arranjament de carrers
61900.16503 Enllumenat públic
63200.92000 Adequació edificis Municipals
48100.34100 Premis i beques promoció esportiva
TOTAL ALTES
22400.92000 Assegurançes
46700.94201 Aportació Consell Comarcal Mosquit
50000.92900 Fons contingència
60900.17101 Entorn Centre Jesús i Maria
61900.23100 Centre Social Barracot
61900.32100 Millora edificis ensenyament
22609.34100 Promoció esportiva
TOTAL BAIXES

ALTA

BAIXA

6.200,00 €
2.700,00 €
3.200,00 €
950,00 €
63.000,00 €
20.665,24 €
13.435,00 €
9.978,85 €
904,31 €
5.507,50 €
2.500,00 €
129.040,90 €
8.026,81 €
28.000,00 €
63.000,00 €
15.500,00 €
8.764,20 €
3.249,89 €
2.500,00 €
129.040,90 €
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EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 12/2019
“Crèdits extraordinaris”

EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 13/2019
“Suplement de crèdit per generació d’ingressos”

A. pressupostària Concepte

ALTA

DESPESES
60900.15311 Espai lliure Mobles Delta (plaça Dones)
TOTAL ALTES

45.882,53 €
45.882,53 €

INGRESSOS
91300 Formalització préstec

45.882,53 €

TOTAL BAIXES

45.882,53 €

3r.- Que es procedeixi a modificar el quadre d’inversions aprovat amb el
pressupost 2019, modificat pel ple de data 9 d’abril de 2019 i pel ple de data 4
de juliol, vinculant el préstec a les següents inversions d’acord amb el detall
que s’especifica a continuació a més del nou préstec sol·licitat.
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INVERSIONS AMB PRÉSTEC 2019
PARTIDA

DESCRIPCIO

60000.15310
60900.15100
60900.15311
60900.15321
60900.16500
60900.17101
61900.15320
61900.16500
61900.16503
61900.23100
61900.45400
62300.92000
62300.92001
62500.92000
62600.92000
62900.92000
63200.23100
63200.34200
63200.92000

Compra terrenys
Plantejament i projectes
Espai lliure Mobles Delta
Mobilitat urbana i imatge de poble
Enllumenat Passeig Fluvial
Entorn Centre J.M.
Arranjament carrers
Soterrament línies elèctriques
Enllumenat públic
Centre social Barracot
Arranjament camins rurals
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge
Logística, teixit associatiu
Mobiliari
Equips processos informació
Equipaments edificis municipals
Adequació edificis socials
Adequació Complex Esportiu
Adequació edificis municipals

30.000,00 €
30.000,00 €
119.947,80 €
65.000,00 €
10.295,22 €
30.000,00 €
274.581,88 €
9.170,72 €
20.000,00 €
174.347,42 €
41.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
0,00 €
0,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €
0,00 €
33.000,00 €

TOTAL INVERSIONS REALS

897.343,04 €

CRÈDIT INICIAL

PART INVERSIÓ
PRÉSTEC A Modificació
CONCERTAR
Abril
30.000,00 €
119.947,80 €
65.000,00 €
15.500,00 €

20.000,00 €
174.347,42 €

10.000,00 €

14.500,00 €

Modificació
Juny

- €
- €
119.947,80 €
65.000,00 €
- €
15.500,00 €
31.534,02 €
- €
20.000,00 €
174.347,42 €
3.500,23 €
- €
- €
- €
- €
4.965,75 €
- €
- €
14.500,00 €

449.295,22 € 449.295,22 €

Modificació
novembre

119.947,80 € 119.947,80 € +
140.847,42 € 154.282,42 €
15.500,00 €
41.534,02 €

- €
51.512,87 €

20.000,00 €
16.000,00 €
3.500,23 €

20.850,35 €
7.235,80 €
3.500,23 €

2.000,00 €
2.000,00 €
4.965,75 €

2.000,00 €
2.000,00 €
4.965,75 €

50.000,00 €
33.000,00 €

50.000,00 €
33.000,00 €

449.295,22 € 449.295,22 €

45.882,53 €

495.177,75 €

4t.- Que els presents expedients de modificacions de crèdits 11, 12 i 13 i la
modificació del quadre d’inversions vinculant el préstec formalitzat i el pendent
de formalitzar a les mateixes segueixi els tràmits de publicació d’acord amb allò
que disposa l’article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març i pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5è.- Exposar al públic les modificacions de crèdits núm. 11/2019, núm.
12/2019, núm. 13/2019 i el canvi del quadre de finançament de les inversions
previst a l’annex del pressupost 2019, durant el termini reglamentari de 15 dies
hàbils, a partir del dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els quals els
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Els tres
expedients s’entendran definitivament aprovats si no es presenten
reclamacions, en cas contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls.
Els expedients romandran, a disposició dels interessats, a l’Àrea
#DeltebreEficient subàrea d’hisenda.
6è.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea
d’hisenda per al seu coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 6 de novembre 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.
9

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

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 (EDJunts, 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 (ERCMD-AM), Laura Fabra Verge (ERC-MD-AM), Rafa Flores Andreu (ERC-MDAM), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD-AM) i Juan Carlos Bel Carbó (ERCMD-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.
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ
D’ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2020
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 11 de novembre 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 l’Àrea
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2020:
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES.

Es modifica l’article 2. Exempcions i bonificacions punt 5 afegint la
bonificació per als edificis amb instal·lacions d’autoconsum amb energia
fotovoltaica i l’article 10. Liquidacions Tributàries no incloses en els padrons, en
el que s’afegeix el punt 4, quedant de la següent manera:
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Article 2. Exempcions i bonificacions.
5. Prèvia sol·licitud dels interessats,
bonificacions:

seran

d’aplicació

les

següents

a) S'aplicarà una bonificació del 50 per 100 en la quota íntegra de l'impost,
sempre que així se sol·liciti pels interessats abans de l'inici de les obres, els
immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses
d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de
rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els béns del seu
immobilitzat.
El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període
impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins el posterior a
l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest termini es realitzin
obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui
excedir de tres períodes impositius.
b) Tindran dret a una bonificació del 95 per 100 de la quota íntegra els béns
rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el
termes establerts a la Llei 20/90, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de
les Cooperatives.
c) S estableix una bonificació sobre la quota íntegra de l mpost sobre éns
mmobles pels béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica que compleixin les condicions següents:

- En el cas de les instal·lacions elèctriques d’autoconsum que estigui

-

-

contemplada en la Llei del Sector Elèctric, la bonificació serà d’aplicació
només als béns immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb
energia solar fotovoltaica d’una potència elèctrica instal·lada major o igual
al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat
amb aquesta instal·lació. En el cas que la instal·lació d’autoconsum
alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les
potències contractades per cadascun dels béns immobles.
La bonificació serà del 25 % sobre la quota íntegra.
En el cas concret d’habitatges plurifamiliars que tinguin una instal·lació
d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica per subministrar electricitat als
elements comuns, la bonificació serà del 5% sobre la quota íntegra per
cadascun dels habitatges vinculats.
Aquesta bonificació s’aplicarà durant 3 anys consecutius, a comptar des de
la primera liquidació posterior a la presentació de la sol·licitud.
L‘aplicació de la bonificació quedarà condicionada a l’aprovació d’aquesta
sol·licitud per part de l’organisme que tingui delegada la gestió de l’
La sol·licitud de bonificació consistirà en un model d’imprès normalitzat que
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es presentarà signat pel titular de l’ mpost sobre éns mmobles, o si
s escau pel seu representat legal, davant l’organisme que tingui delegada
la gestió.
- L’imprès normalitzat inclourà les dades personals de la persona titular de
l’ mpost sobre éns mmobles, les dades de l’immoble, la potència elèctrica
de la instal·lació, i la potència elèctrica contractada de l’immoble. També
s’adjuntarà una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres.
- La sol·licitud haurà d’acompanyar-se del document o documents que
acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la
Generalitat de Catalunya.
d) També podran sol·licitar el reconeixement de la bonificació de l’ mpost de
éns mmobles aquelles instal·lacions d’autoconsum amb energia solar
fotovoltaica vigents i que disposin de l’acreditació de la seva legalització
davant la Generalitat de Catalunya en data anterior a l’entrada en vigor
d’aquesta ordenança.
e) No podrà ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals
aplicables a un mateix subjecte passiu. Per aquest motiu serà el subjecte
passiu, qui en la seva sol·licitud, indicarà quin serà d’aplicació. En defecte de
sol·licitud s’aplicarà la bonificació més beneficiosa pel subjecte passiu.
Article 10. Liquidacions Tributàries no incloses en els padrons
4. S’aplica un recàrrec del 50 per cent de la quota líquida de l’impost als
immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent.
El recàrrec es meritarà a 31 de desembre i es liquidarà anualment per
l’ajuntament, un cop constatada la desocupació de l’immoble en aquesta data,
juntament amb el acte administratiu pel qual aquesta es declari.
D’acord amb l’article 3.d) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l’habitatge, es considerarà que un immoble de caràcter residencial es troba
desocupat amb caràcter permanent quan no es trobi efectivament ocupat
durant més de dos anys consecutius sense causa justificada establint-se com a
criteris de desocupació dos de les següents tres circumstàncies:
Que l’habitatge romangui sense persones empadronades.
La manca de contracte o de consum de subministrament d’aigua.
La manca de contracte o de consum de fluït elèctric.
Seran causes justificades de desocupació:
El trasllat per raons laborals.
El canvi de domicili per una situació de dependència.
El fet de que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial
pendent de resolució.
12
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No es consideren desocupats amb caràcter permanent els immobles de
caràcter residencial que es trobin en algunes de les següents situacions:
a) Que constitueixin el domicili habitual del contribuent.
b) Que disposin d’un contracte o contractes d’arrendament en vigor durant més de
tres mesos durant l’exercici.
c) Que es trobin destinats a ús diferent del residencial, sempre que tinguin les
pertinents llicències i autoritzacions.
d) Que el seu ús exclusiu sigui l’esbarjo o el lleure durant determinats períodes de
l’exercici, i els contribuents no siguin residents a Deltebre. Aquesta situació
s’aplicarà a un sol habitatge per contribuent, a elecció d’aquest.
e) Que es trobin afectats per un expedient de declaració de ruïna o altres
circumstàncies que el faci inhabitables.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, IMPOST SOBRE
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
 Es modifica l’article 3. Exempcions, on es modifica els punts 4 i 5 i s’afegeix el
punt 6, quedant de la següent manera:
Article 3. Exempcions i Bonificacions
4. S'estableix una bonificació del 100 per cent de la quota de l’impost,
incrementada o no, a favor dels titulars dels vehicles que tenen una antiguitat
mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de fabricació. Si no és
coneguda, s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi
manca, la data en què el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar.
5. Prèvia sol·licitud del titular gaudiran d’una bonificació del 50 % en la quota de
l’ mpost aquells vehicles híbrids, per les seves característiques o pel tipus de
combustible que consumeixin, no incideixin negativament en el medi ambient.
En el cas de ser vehicles elèctrics, s’estableix una bonificació del 100% el
primer any que sol·liciti la bonificació, i un 70 % en els anys posteriors.
Per a poder gaudir d’aquestes bonificacions, els interessats han d’instar la seva
sol·licitud davant l’organisme que tingui delegada la gestió, indicant la causa
del benefici i aportar el Permís de circulació, la Targeta d'inspecció tècnica i la
resta de medis de prova que acrediten el dret al gaudiment de les mateixes.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3, IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

S’afegeix un nou article sobre la gestió de residus, quedant modificada
l’ordenança de la següent manera:
Article 4. Gestió de residus
1.
D’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC) i
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Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció
i gestió de residus de Catalunya (PRECAT20), publicat al BOE, núm 92, de 16
d’abril. La runa i residus generats de la construcció, hauran d’ésser
correctament gestionats.
2.
Per a la correcta gestió, els subjectes passius hauran de presentar
davant aquest Ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres,
el document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat
per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En
aquest document hi ha de constar el codi del gestor, el domicili de l’obra i
l’import del rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. Amb el
document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat aportat per
l’interessat, es podran iniciar les obres.
Article 5. Liquidació provisional a compte i pagament
1. La liquidació provisional a compte es gestiona per la modalitat de
declaració-liquidació.
2. En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció,
instal·lació o obra el subjecte passiu ha de presentar el projecte i el pressupost
d’execució estimat, visat pel Col·legi oficial corresponent en aquells casos en
que sigui preceptiu.
3. La base imposable de la liquidació provisional a compte està constituïda pel
major d’aquests imports:
a) El pressupost de la instal·lació, construcció o obra presentat pels interessats,
sempre que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial corresponent.
b) El que resulti d’aplicar a la superfície construïda, al volum, o als metres
lineals, segons es tracti, els mòduls, rectificats si és el cas, per l’aplicació dels
coeficients que consten a l’annex d’aquesta ordenança.
4. En els supòsits en què no siguin d’aplicació els corresponents mòduls
establerts en la present Ordenança, la determinació de la base imposable de la
liquidació provisional a compte serà l’import del pressupost de la instal·lació,
construcció o obra.
5. L’ingrés del deute tributari resultant de la liquidació a la que es fa referència
en l’apartat 1 d’aquest article s’haurà de fer en els terminis establerts a l’article
62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària per al pagament
en període voluntari.
Article 6. Liquidacions definitives
1. Un cop finalitzada la construcció, instal·lació o obra, l’administració
encarregada de la gestió del tribut mitjançant l’oportuna comprovació
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administrativa modificarà, si s’escau, la base imposable per la qual s’ha
realitzat la liquidació a compte, practicant la liquidació definitiva corresponent i
exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, si s’escau, la quota que
correspongui.
2. L’administració encarregada de la gestió o de la inspecció pot requerir a
les persones interessades per tal que aportin, en el termini de 10 dies hàbils,
altres documents que s’estimen necessaris per a dur a terme la liquidació
definitiva de l’ mpost; els que no atenen als requeriments formulats dins de
l’esmentat termini, sense causa que ho justifiqui, incorren en les infraccions
tributàries previstes a la Llei general tributària.
3. No tindran la consideració de liquidacions definitives aquelles que
l’Administració practiqui abans de la finalització de la construcció, instal·lació o
obra.
Article 7. Bonificacions i exempcions
1.
Prèvia sol·licitud dels subjectes passius, i sempre que hi concorrin
circumstàncies al·legades pels mateixos, gaudiran de les següents
bonificacions:
a)
Bonificació de fins al 95% a favor de les construccions, instal·lacions i
obres que revesteixin un especial interès o utilitat municipal, per concórrer-hi
circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment de
l’ocupació. L’import d’aquesta bonificació serà fixat, en cada cas, pel Ple
municipal.
b)
Bonificació de fins al 50% a favor de les construccions, instal·lacions i
obres vinculades a plans de foment de les inversions privades en
infraestructures. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota resultant de
l’aplicació, si s’escau, de la bonificació regulada a l’apartat a).
2.
Els habitatges plurifamiliars considerats Habitatges de Protecció Oficial,
gaudiran de les següents bonificacions:
a) Quan es tracti d’habitatges de protecció oficial en règim especial, fins un
40% de la quota de concessió de llicència.
b) Quan es tracti d’habitatges de protecció oficial en règim general, fins un 20%
de la quota de concessió de llicència.
Article 8. Inspecció i recaptació
La inspecció i recaptació de l’impost es realitza d’acord amb el que preveu la
Llei general tributària, les altres disposicions concordants reguladores de la
matèria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.
Article 9. Infraccions i sancions
En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació
de les sancions que per aquestes corresponen en cada cas, s’aplica el règim
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regulat en la Llei general tributària i en les disposicions que la complementen i
desenvolupen.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, IMPOST SOBRE
L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

Es modifica l’article 4. Exempcions incloent-se bonificacions, afegint-se
el punt 3, quedant de la següent manera:
Article 4. Exempcions i bonificacions.
3. S’estableix una bonificació del 50% per als immobles que representin
l’habitatge habitual del causant que haurà de ser sol·licitada per les persones
interessades, en aquelles transmissions de béns o de la transmissió o
constitució de drets reals de gaudi limitadors de domini en que es donin totes
les següents condicions:
a) Que es produeixin a títol lucratiu per causa de mort.
b) Que els beneficiaris de la transmissió o constitució siguin familiars fins a 2n.
grau de parentesc
c) Que l’immoble sigui l’habitatge habitual del subjecte passiu i es comprometi a
mantenir-lo en el seu patrimoni durant un període de cinc anys, com a mínim.
En cas de produir-se la transmissió abans del cinc anys es practicarà la
liquidació complementària equivalent a la part bonificada.
d) Que el subjecte passiu hagi presentat la corresponent autoliquidació o, si fos
el cas, declaració del fet imposable dintre del termini legalment establert que,
atenent el que disposa l’art. 110.2.b) de TRLRHL, és de sis mesos prorrogables
fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.
e) Que el subjecte passiu estigui al corrent de les seves obligacions fiscals amb
l’Ajuntament de Deltebre.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, CONTRIBUCIONS
ESPECIALS.

Es modifica l’article 16. Fraccionaments i ajornaments, on s’afegeix el
punt 8 que diu:
Article 16. Fraccionament i ajornaments
8. La recaptació dels rebuts inferiors a 3,00 euros, es realitzarà mitjançant
transferència al compte de l’Ajuntament.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8, TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.
 Es modifica l’article 5. Exempcions i bonificacions, on s’anul·la el punt 2
que diu: “Prèvia sol·licitud i justificació, els propietaris d’un local susceptible de
destinació a local comercial, i que estigui sense activitat efectiva, gaudiran
d’una bonificació de la quota prevista a l’article posterior de la següent forma:
a) Fins a dos locals: 60% per cadascun.
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b) Més de dos locals: 40% per cadascun.”
Per quant l’import a pagar pels locals sense activitat ja està regulat en l’article
6. Quota tributària, punt 2, Epígraf Segon que diu: “Per cada local sense
activitat 100 euros.”
MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9, TAXA PER LA RECOLLIDA I
ABOCAMENT DE RUNES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I ALTRES
RESIDUS.

S’anul·la aquesta ordenança, per quant està contemplada en
l’ordenança fiscal número 3, mpost sobre Construccions, nstal·lacions i Obres
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, TAXA DE CEMENTIRI
MUNICIPAL.

Es modifica l’article 6. Quota tributària, epígraf tercer de traspassos de
propietat, on a la lletra A) diu “Entre familiars fins a 3r. Grau de parentesc”,
quan el reglament regulador del cementiri municipal de Deltebre publicat al
BOPT número 122 de data 26 de juny de2017 diu que es fins al 4t grau de
parentesc, i quedant per tant de la següent forma:
Article 6. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la tarifa següent:
Epígraf Tercer. Traspassos de propietat:
A) Entre familiars fins a 4t. grau de parentesc:
1.- Per nínxol de 1r. Pis
2.- Per nínxol de 2n. Pis
3.- Per nínxol de 3r. Pis
4.- Per columbari

20'00
20'00
20'00
20'00

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16, TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TERRASSES

Es modifica l’ordenança incloent un nou article, quedant de la següent
manera:
Article 6. Circumstàncies per atorgar o denegar la llicència.
1.
L’existència de deutes de naturalesa tributària local de la persona titular
de l’establiment de restauració o assimilat a què es vincula la terrassa
comporta la denegació de la llicència municipal de terrassa.
2.
L’Administració municipal pot suspendre, llevat que existeixin normes
específiques que ho prohibeixin, la prestació de l’activitat, l’aprofitament
especial o l’ús privatiu, quan els qui estan obligats al pagament de la
corresponent taxa incompleixin l’obligació d’aportar les declaracions o les
dades sol·licitades, quan n’obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin
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les quotes vençudes, sense perjudici d’exigir l’abonament dels imports
acreditats.
Article 7. Normes de gestió
1.
Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per
cada aprofitament sol·licitat o realitzat i no es podran reduir del període anual o
de temporada autoritzat.
2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments
regulats en aquesta ordenança, hauran de sol·licitar prèviament la llicència
corresponent, realitzar el dipòsit previ per l'import de l'article 5.2 A, i formular
declaració on hi consti la superfície de l'aprofitament i els elements que s'hi
instal·laran. A més, hi hauran d'adjuntar un plànol detallat de la superfície que
es pretén ocupar i de la seva situació dins del municipi.
3.
Els serveis tècnics d'aquest municipi comprovaran i investigaran les
declaracions formulades pels interessats. Si es troben diferències amb les
peticions de llicències, es notificaran als interessats i es giraran, si és el cas, les
liquidacions complementàries que s'escaiguin.
4.
En cas que les autoritzacions es deneguin, els interessats podran
sol·licitar a aquest municipi la devolució de l'import ingressat.
5.
No es consentirà l'ocupació de la via pública fins que no s'hagi abonat el
dipòsit previ a què es refereix l'article 6.2) i fins que els interessats no hagin
obtingut la llicència corresponent. L'incompliment d'aquest precepte podrà
originar la no concessió de la llicència sense perjudici del pagament de la taxa i
de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin.
6.
La presentació de la baixa tindrà efectes a partir del primer dia
del període natural de temps següent assenyalat en l'epígraf de la tarifa
corresponent. Sigui quina sigui la causa que hom al·legui en contra, la no
presentació de la baixa determinarà l'obligació de continuar pagant la taxa.
7.
Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se o
sotsarrendar-se a tercers. L'incompliment d'aquest precepte provocarà
l'anul·lació de la llicència.
Article 8. Meritació
1. La taxa es merita quan s'inicia l'ús privatiu o aprofitament especial, moment
que ha de coincidir amb el de la concessió de la llicència, si es va sol·licitar.
2.
Quan s'ha produït l'ús privatiu o aprofitament especial sense
sol·licitar la llicència, la meritació de la taxa té lloc en el moment de l'inici de
l'esmentat aprofitament.
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3.
Quan es tracti de concessions d'aprofitaments que ja estan
autoritzats i prorrogats, el primer dia de cada un del període natural del temps
assenyalat a la tarifa.
Article 9. Període impositiu
1.
Quan la utilització privativa hagi de durar menys d'un any, el període
impositiu coincideix amb el determinat a la llicència municipal.
2.
Quan la utilització privativa o l'aprofitament especial s'estengui a més d'un
exercici, el període impositiu comprèn l'any natural, tret dels supòsits d'inici o
cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial, i s'ha d'aplicar el
que determinen els apartats següents.
3.
Quan s'iniciï l'ocupació en el primer semestre de l'any, s'ha d'abonar, en
concepte de taxa corresponent a aquest exercici, la quota íntegra. Si l'inici de
l'ocupació té lloc en el segon semestre de l'exercici, s'ha de liquidar la meitat de
la quota anyal.
4.
Si cessa l'ocupació durant el primer semestre de l'exercici s'ha de retornar
una part de la quota (la meitat). Si el cessament té lloc en el segon semestre no
s'ha de retornar cap quantitat.
5.
Quan no s'autoritzi la utilització privativa o l'aprofitament especial, o quan
no siguin possibles per causes no imputables al subjecte passiu, s'ha de
retornar l'import satisfet.
Article 10. Règim de declaracions i d'ingrés
La taxa s’exigeix en règim d’autoliquidació/liquidació.
1.
Per al cas d’autoritzacions de nous aprofitaments, l’obligació de pagament
neix en el moment de sol·licitar la llicència corresponent. Amb aquest efecte,
juntament amb la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’aprofitament especial cal
presentar, degudament emplenat, l’imprès d’autoliquidació de la taxa.
Alternativament, es poden presentar a l'Ajuntament els elements de la
declaració per tal que el funcionari municipal competent presti l'assistència
necessària per determinar el deute.
2.
Per al cas d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de la
taxa s'ha de fer en el moment de notificació de la liquidació corresponent a
l’exercici del qual es tracti.
3.
El subjecte pot sol·licitar la domiciliació del pagament de la taxa. En
aquest cas s'ordenarà el càrrec al compte bancari durant l'última desena del
termini de pagament voluntari.
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Article 11. Notificacions de les taxes
1.
La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments singulars
s'ha de fer a l'interessat en el moment en què es presenta l'autoliquidació, amb
caràcter previ a l'ocupació de l'aprofitament.
2.
En els supòsits de taxes per ocupacions o aprofitaments de
caràcter periòdic, s'ha de notificar personalment al sol·licitant l'alta en el registre
de contribuents. La taxa corresponent als exercicis successius s'ha de notificar
col·lectivament, mitjançant l'exposició pública del padró al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
3.
A l'empara del que disposa la disposició transitòria 2a de la Llei 25/1998,
les taxes de caràcter periòdic regulades en aquesta ordenança que són
conseqüència de la transformació dels anteriors preus públics, no estan
subjectes al requisit de notificació individual, sempre que el subjecte passiu de
la taxa coincideixi amb el subjecte obligat al pagament del preu públic al qual
substitueix.
Article 12. Infraccions i sancions
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regeixen pel que disposa la
Llei general tributària i la normativa que la desplega.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19, TAXA PER
L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I RESERVES DE
LA VIA PÚBLICA PER A ESTACIONAMENT EXCLUSIU, PARADA DE
VEHICLES I CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA.

Es modifica l’article 9. Quota tributària, tarifa primera, on diu que l’import
a pagar per metre lineal és de 7,92 euros, i passa a ser a 8,75 euros, quedant
de la següent manera, la tarifa segona i tarifa quarta:
Article 9. Quota tributària
Tarifa primera
Reserva d’espais o prohibició d’estacionament.
EUROS
1.- Entrades de vehicles a través de la vorera sense reserva d’espais per a
aparcament exclusiu o prohibició d’estacionament
- Quan es tracti d’una entrada a un únic habitatge
8,75 €/ml/trimestre
- Quan es tracti d’una entrada en un complex d’un 8,75 €/ml/trimestre més
habitatge on hi estacionin diversos vehicles
increment
de
5,00
€/vehicle/trimestre
2.- Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic concedits a hotels, entitats o
particulars per a aparcament exclusiu o prohibició d'estacionament
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- Per cada metre lineal de reserva
26,25 €/trim.
3.- Reserva temporal d’espais a les vies i terrenys d’ús públic per a càrrega i
descàrrega de mercaderies
- Per cada reserva temporal d’espai per a càrrega i
3,17 €/m/hora/any
descàrrega
4.- Per cada contragual
15,00 €/ml/any
5.- Subministrament de plaques identificatives (lot de 2) i
40,00 €
duplicat
6,-Per pintat de gual i repintat
60,00 €
7.- Expedició document autorització estacionament en zona
6,00 €/vehicle/any
de gual
Tarifa segona.
EUROS
Modificació de les rasants a les voreres.
Per cada metre lineal de modificació de tota la
vorera
Per cada metre lineal de modificació de l’accés fins
50 cm

150,25 €
56.50 €

Tarifa tercera.
Per adquisició de cada senyal vertical i pintat en zona
de càrrega i descàrrega

EUROS
150,25 €

NOTA.- El preu per modificació de rasants a les vies públiques es satisfarà
una única vegada, quan es porti a terme l'obra esmentada.
En el cas de que el contribuent renunciï a la realització de les obres per part
de la Brigada municipal, aquest vindrà obligat a modificar la rasant pel seu
compte, sempre condicionat a les indicacions que li donin els Serveis
Tècnics municipals i aportant una fiança de 200 Euros a l’Ajuntament.
Tarifa quarta
Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit
Tall total d’una via d’un sentit
Tall total d’una via de doble sentit
Tall d’un sentit de circulació a vies de doble sentit
Tall total d’una via d’un sentit
Tall total d’una via de doble sentit
Import minim diari

EUROS
50,00 €/dia
50,00 €/dia
70,00 €/dia
10,00 €/hora
10,00 €/hora
12,00 €/hora
10,00 €
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20, TAXA PER
L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, AIXÍ
COM
INDÚSTRIES
DE
CARRER
I
AMBULANTS,
RODATGE
CINEMATOGRÀFIC I APROFITAMENT CINEGÈTIC.

Es modifica l’article 5. Quota tributària, punt 3 .- Tarifa primera, on
s’inclou l’apartat d) mport mínim diari 6,00 euros, quedant de la següent
manera:
Article 5. Quota tributària
3. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents:
Tarifa primera
Llicències per a ocupacions de terrenys amb llocs de venda en
general, per cada 5 m2. o fracció, en esdeveniments lúdics
organitzats o en els quals col·labori l’Ajuntament, i no estiguin
inclosos a l’ordenança núm. 37.
a) Al dia
b) Cada semestre
c) Cada any
d) Import mínim diari

EUROS

0,67
101,28
180,07
6,00

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, PREU PÚBLIC PER
LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT ALS MITJANS DE DIFUSIÓ MUNICIPALS
(DELTACAT-CAT I BUTLLETINS INFORMATIUS MUNICIPALS.

Es modifica l’article 1. Concepte i l’article 2. Obligats al pagament, per
quant es modifica el nom de Radio Delta, que actualment es diu Deltacat.cat,
també es modifica l’article 6. Exempcions i bonificacions, on s’afegeix que
estaran exempts de la taxa les fundacions, associacions, col·lectius i usuaris
sense ànim de lucre, quedant d’aquesta manera:
Article 1. Concepte.
De conformitat amb el que es preveu als articles 41 a 47 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per
la inserció de publicitat als mitjans de difusió municipals (falques publicitàries a
través de les ones de deltacat.cat i impressió de publicitat als Butlletins
d’ nformació Municipal “Desaigüe” i anàlegs), que s'especifica en les tarifes que
es contenen en l'article 3 següent, que es regirà per aquesta ordenança.
Article 2. Obligats al pagament.
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Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança les
persones o entitats que es beneficiïn de la difusió de missatges publicitaris a
través de deltacat.cat o que insereixin publicitat als utlletins d’ nformació
Municipal.
Article 6. Exempcions i bonificacions.
Gaudiran d’una bonificació del 20% les persones que contractin, a la
vegada, un espai a Deltacat.Cat i una publicitat al “Desaigüe”.
Quan ho sol·licitin fundacions, associacions, col·lectius i usuaris sense
ànim de lucre, per raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així
ho aconsellin, podran bonificar-se de la taxa que resultin inferiors als
paràmetres previstos en l’apartat anterior. En aquests casos s’haurà de
consignar en el pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la
cobertura de les diferències resultants si n’hi hagués.
ANNEX: TARIFES
1. FALQUES PUBLICITÀRIES A DELTACAT.CAT
FALQUES
Falca 20"
Falca 25"
Falca 30"
Per cada falca de més
PACKS
2 falques diàries de dilluns a divendres
Deltacat.cat Pack 20 mensual
en horari comercial, de fins 20”
2 falques diàries de dilluns a divendres
Deltacat.cat Pack 25 mensual
en horari comercial, de fins 25”
2 falques diàries de dilluns a divendres
Deltacat.cat Pack 30 mensual
en horari comercial, de fins 30”
PREU PUBLICACIÓ
Roba pàgines
Megabànner Estandar
Megabànner Premium
PACKS
Roba pàgines Deltacat.cat mensual
Megabànner Estandar Deltacat.cat mensual
Megabànner Premium Deltacat.cat mensual
PRODUCCIÓ DE FALQUES I BANS MUNICIPALS
Gravació falca: inclou producció i música de la llibreria d’Ebredigital, SL

EUROS
1,50
2,00
3,00
1,00

60,00
90,00
120,00

2,00
4,00
6,00
50,00
100,00
150,00
5,00
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PATROCINI ESPAI DELTACAT.CAT
Mensual
100,00
Temporada
500,00
2. PUBLICITAT ALS BUTLLETINS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
€/inserció
¼ de pàgina
50'00
½ pàgina
100'00
1 pàgina
150,00
Contraportada
350'00
IMPORTS AMB IVA INCLÒS
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 23, PREU PÚBLIC PEL
LLOGUER D’ELEMENTS, MOBILIARI I MATERIALS MUNICIPALS.

Es modifica l’article 4. Quantia, punt 2, l’article 5. Normés de gestió, punt
3, l’article 6. eneficis fiscals, punt 2 i 4, l’article 8. nfraccions i Sancions,
quedant redactat de la següent manera:
Article 4. Quantia.
2. A més, de les quanties resultants de l’aplicació de les tarifes contemplades
a l’annex d’aquesta ordenança, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit d’una fiança
que s’aprovarà per Junta de Govern Local per tal de respondre del bon estat
dels elements cedits i del retorn de la mateixos. Tot i això, de forma
justificada, l’Ajuntament podrà exigir-ne una fiança diferent a l’import abans
esmentat.
Article 5. Normes de gestió
3. Els elements subministrats podran ser enretirats i entregats pels interessats
en horari laboral i a les Dependències Municipals que se’ls indiqui, en cas que
així ho estimi convenient l’àrea responsable de l’expedició de la pertinent
autorització.
Article 6. Beneficis fiscals.
2.
Gaudiran d’una bonificació ordinària del 80 % de la quota les entitats i
associacions sense ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres
destinats a activitats no incloses, en temps i forma, en el calendari anual
d’activitats municipals.
4. Gaudiran d’una bonificació del 100 % de la quota les entitats, associacions
i usuaris sense ànim de lucre, quan es tracti d’elements, mobiliari i altres
destinats a activitats de caràcter excepcional i/o singular, degudament
justificades o d’interès general.
Article 8. Infraccions i Sancions
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Els elements, materials, mobiliari i equips que siguin retornats de forma
defectuosa, o que no siguin retornats o avariats es podran liquidar a càrrec de
l’arrendatari, a preu de reposició dels esmentats element.
MODIFICACIÓ ORDENANÇA NÚM. 25, TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS I CELEBRACIÓ D’ESDEVENIMENTS.

Es modifica l’article 5. Tarifes i l’article 6. Exempcions i bonificacions,
quedant de la següent manera:
Article 5. Tarifes
La tarifa a aplicar per la tramitació en cada instància dels expedients que les
relacionen des de la seva iniciació fins a la resolució final, inclosos el certificat o
la notificació a l'interessat d'acord que hi recaigui, serà el següent:
0,20 €/unitat
3’00 €/unitat.
Màxim 100 €.
3.- Certificats (excepte els regulats expressament en altres 6’00 €/unitat.
ordenances)
4.- Copies atestats Policia Local
120’00
€/unitat,
5.- Liquidacions per compte d’altres Organismes i actuacions
administratives no regulades expressament
10’00 €/unitat.
6.- Repartiment de publicitat directa a les bústies
12,10 €/unitat.
7.- Consultes administratives presentades en forma escrita que
100’00
suposin l’emissió d’informes d’òrgans municipals
€/unitat.
8.- nformes d’estrangeria (a partir de la segona emissió)
10’-- €
9.- Per celebració d’un matrimoni civil a la sala d’actes de l’edifici 100,00 €
de serveis municipals
10.- Per celebració d’un matrimoni civil a l’edifici de l’Ajuntament 140,00 €
(saló de plens, ...), al Consell de Riumar o sala d’actes de la
Biblioteca Municipal
11.- Per celebració d’un matrimoni civil fora dels espais abans 180,00 €
esmentats
12.- Autorització ús armes d’aire comprimit
6,00 €
13.- Col·locació de publicitat per atraccions de circs i altres 50,00 €
espectacles (A més d’aquest import, l’Ajuntament podrà exigir el
dipòsit d’una fiança prèvia a la col·locació de la publicitat, per tal
de respondre de la seva enretirada. Aquesta fiança serà
retornada en el moment que s’acrediti l’enretirada dels cartells
publicitaris).
14.- Per l’expedició de cada volant d’empadronament
2’-- €
1.- Fotocòpies DIN-A4
2.- Compulses de documents

25

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

Article 6. Exempcions i bonificacions.
Estaran exempts del pagament de la Taxa per l’expedició de Certificats aquells
que siguin sol·licitats per els/les professionals dels Serveis Socials d’Atenció
Social Primària del CC E assignats a l’Ajuntament de Deltebre.
MOFIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27, TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS.

Es modifica l’article 6. ase imposable, l’apartat de les tarifes, l’article 7.
Exempcions i bonificacions, i l’article 8. Liquidació i ingrés, quedant de la
següent manera:
Article 6. Base imposable
El cost real o previsible de l'activitat jurídica-administrativa, considerada en el
seu conjunt, constituirà la base imposable per a la determinació individual de la
quota tributària. Les quotes tributàries, determinades individualment segons les
diferents activitats que constitueixen el fet imposable, seran les detallades a
l'article nº 3.
Tarifes
La tarifa a aplicar per cada llicència que ha d'expedir-se, serà la següent:
CONCEPTE
EUROS
I.- Obres menors i en règim de comunicació i declaració
responsable
I.1.- Amb projecte tècnic
80,-I.2.- Sense projecte tècnic
60,-II.- Obres majors en general:
200,-III.- Habitatges unifamiliars o plurifamiliars, per unitat
200,-IV.- Edificis industrials o comercials (per m2)
1,20
V.- Certificacions de qualificació urbanística, característiques de 60,-l’habitatge, etc., per unitat
VI.- Certificat urbanístic genèric
30,VII.- Llicències de parcel·lació i agregació, per cada parcel·la
60,-VIII.- Llicències de primera ocupació d’edificis, per cada
habitatge o local que s’ocupi
60,-IX.- Modificació d’ús
300,-X.- Per la tramitació de Planejament:
a.1. Tramitació de Plans Parcials.
3000,-a.2. Per tramitació de Plans Especials:
2000,-b) Tramitació de projectes de reparcel·lació, per finca aportada
300,-c) Tramitació de projectes de compensació, per finca aportada
300,-d) Per la delimitació de polígons
200,-e) Per la tramitació d’una normalització de finques
200,-f) Per la tramitació de la constitució de Juntes de compensació
200,-26
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g) Per la tramitació de la constitució d’Entitats Urbanístiques
col·laboradores
200,-XI. Subministrament de placa indicativa d’execució d’obres
17,-XII. Inserció d’anuncis a Diaris oficials i altres mitjans de difusió
l’import de
la factura
XIII. Consultes urbanístiques i mediambientals presentades en 100,-forma escrita, que suposin l’emissió d’informes d’òrgans €/unit.
municipals
XIV.- Tramitació de llicències xiringuitos, pantalans i altres 300,-elements del Pla d’Usos d’estiu
XV.- Llicències d’instal·lació de grues
60,-A més d’aquest import, s’haurà de dipositar una fiança prèvia a la
instal·lació de la grua, per tal de respondre de la seva enretirada.
Aquesta fiança serà retornada en el moment que s’acrediti l’enretirada
dels cartells publicitaris
2000,-Fiança per execució d’obres d’urbanització vinculades a llicències de 109,-construcció d’obres majors
€/m2
XVI.- Per cada expedient incoat anualment per a la creació,
actualització i manteniment del registre municipal d’habitatges
desocupats. S’entén habitatge desocupat aquell que no està
donat d’alta de cap activitat ni compta amb habitants
empadronats.
Estarà exempt el primer habitatge desocupat quan el titular del mateix
resideixi de forma habitual a Deltebre o hi radiqui temporalment per 95,-arrelament d’origen
€/hab./any
XVII.- Per cada expedient incoat anualment per a la creació,
actualització i manteniment del registre municipal d’habitatges
en construcció. S’entén habitatge en construcció aquell que
sobrepassa el límit temporal en vigència de la llicència d’obres 45,-municipal.
€/hab./any
Article 7. Exempcions i bonificacions.
 Estaran exemptes de la taxa les obres menors i en règim de comunicació i
declaració responsable realitzades en habitatges, consistents en:
a) Realització de reformes en els interiors dels habitatges, sense alteració dels
envans de les mateixes.
b) Alicatat de banys i cuines.
c) Pintura i/o rehabilitació de les façanes dels edificis.
d) Les obres menors i en règim de comunicació i declaració responsable
e) Llicència d'obres que fomentin l'estalvi energètic o la utilització d'energies
alternatives.
f) Per a millores d’accessibilitat
 Gaudiran d’una bonificació de fins al 50% de la quota de concessió de llicència
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d’obres majors les que tinguin com a objecte la rehabilitació o millora de les
condicions dels habitatges.
 Els habitatges plurifamiliars considerats Habitatges d’ús dotacional, gaudiran de
les següents bonificacions:
a) Quan es tracti d’habitatges d’ús dotacional en règim especial, fins un 40% de
la quota de concessió de llicència.
b) Quan es tracti d’habitatges d’ús dotacional en règim general, fins un 20% de
la quota de concessió de llicència.
Article 8. Liquidació i ingrés
La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació/liquidació. Aquesta tindrà la consideració
de provisional fins el moment en que per part d'aquesta administració es comprovi
que la liquidació s'ha efectuat aplicant correctament les normes reguladores de la
taxa. En cas que la liquidació provisional no coincideixi amb la definitiva practicada
per aquesta liquidació, es practicarà liquidació complementària, que serà notificada
a l'interessat amb expressió del termini d'ingrés i recursos que procedeixin.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, TAXA PER
L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ MENÀNICA A LES VIES
PÚBLIQUES MUNICIPALS.
 Es modifica l’article 6. Quota tributària, epígraf , l’article 9. Règim de declaració i
ingrés, punt 1, on diu que la taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació i l’article 10.
Gestió del servei, punt 2, quedant de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en la tarifa
continguda en l'apartat següent:
Epígraf I: supòsits d'estacionament de vehicles de durada EUROS
limitada
Fraccions
0,05
Estacionament d’un vehicle per 20 minuts
0,00
Estacionament d’un vehicle per 30 minuts
0,40
Estacionament d’un vehicle per 60 minuts
0,75
Estacionament d’un vehicle per 90 minuts
1,10
Estacionament d’un vehicle per 120 minuts
1.10
Anul·lació de sanció per manca de tiquet de pagament
3,00
Per estacionar en zona taronja (només vehicles autoritzats)
0,-Per estacionament anual en zona blava
120,00
Per estacionament trimestral en zona blava
30,00 €
Taxa anual estacionament zona taronja
12,00
Expedició document autorització estacionament en zona taronja
6,-- €/vehicle
Epígraf segon: Per estacionament de vehicles pesants:
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Per cada dia d’estacionament
Per cada mes d’estacionament
Per cada trimestre d’estacionament
Per cada mes d’estacionament

2,50
36,50
100,-375,--

Article 9. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà mitjançant padró anual.
2. Les altes noves i modificacions que es puguin dur a terme durant l’exercici es
recaptaran mitjançant liquidació/autoliquidació.
3. L’estacionament de duració limitada la taxa s’haurà de pagar en el moment de
l’inici de dit estacionament. El pagament s’efectuarà en les màquines expedidores
de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques,
havent de figurar, durant el temps de l’estacionament aquest bitllet en la part
interior del parabrises, de forma totalment visible des de l’exterior.
4. El distintiu acreditatiu del pagament haurà de figurar en lloc visible sempre que el
vehicle es trobi estacionat en l’espai de la via pública autoritzat.
Article 10.- Gestió del servei
2. Tindran dret a gaudir de l’autorització per a estacionar a la zona taronja aquells
veïns la residència habitual dels quals es trobi dins de l’àmbit de la zona blava o de
la mateixa zona taronja i així ho acreditin mitjançant volant d’empadronament.
3. Correspon una autorització per habitatge/unitat familiar.
4. Per tal de poder fer ús d’aquest dret, hom haurà de sol·licitar i obtenir la
corresponent autorització anual d’estacionament.
5. L’Ajuntament regularà el nombre màxim d’autoritzacions d’estacionament, per a la
qual cosa es tindrà en compte el nombre de llocs destinats al mateix i el nombre de
sol·licituds presentades.
6. Les sol·licituds d’autorització per estacionar en zona taronja s’hauran de presentar
a l’Espai d’Atenció Ciutadana, mitjançant el model normalitzat que facilitarà
l’Ajuntament, i al qual s’haurà d’adjuntar la següent documentació:
-

-

Fotocopia del DNI del sol·licitant.
Volant d’empadronament de tots els membres de la família.
En el cas que la persona sol·licitant no estigui empadronada a l’habitatge però
acredita que és la persona cuidadora del ciutadà/ana empadronat/da al domicili
en qüestió, que té reconeguda la situació de dependència amb la corresponent
resolució de necessitat d’una tercera persona per cuidar-lo/la
Fotocopia del permís de circulació dels vehicles que es pretenguin estacionar.
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7.- Per a les sol·licituds d’autorització per estacionament anual en zona blava
s’hauran de presentar a l’Espai d’Atenció Ciutadana, mitjançant el model
normalitzat que facilitarà l’Ajuntament, hi hauran de presentar la següent
documentació:
- Fotocòpia del DNI del sol·licitant.
- Fotocòpia del permís de circulació del vehicle que es pretén estacionar.
- Acreditació de la necessitat d’estacionament anual en la zona blava, com a mínim
amb una de les següents condicions:
a) Que el sol·licitant sigui titular i/o treballador/a d’una activitat en la zona blava, i
tindran que aportar:
- L’alta de l’activitat o contracte de treball.
b) Que la persona sol·licitant presenti mobilitat reduïda encara que no hagi estat
dictaminada oficialment, a causa de malaltia o patologia d’extrema gravetat
que suposi fefaentment una reducció substancial de l’esperança de vida, que
es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que
raonablement no permeti tramitar en temps de sol·licitud ordinària de targeta
d’aparcament per a persones amb disminució, i tindran que aportar la
següent documentació:
- Informe mèdic emplenat pel Servei Públic de Salud.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32, TAXA PER L’ÚS
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I ESPAIS MUNICIPALS.
 És modifica l’article 5. eneficis fiscals, punt 2, 3 i 4, i l’article 6. Quota tributària,
quedant redactat de la següent manera:
Article 5. Beneficis fiscals.
2. També estaran exempts de pagament els col·legis públics municipals.
3. Estaran exempts els matrimonis civils celebrats en algun dels espais detallats
en l’ordenança.
4. Es podrà aplicar una bonificació de fins al 100% en els subjectes passius no
citats anteriorment però que, per la seva finalitat o objecte, es compleixi el
criteris d’interès públic o per la seva singularitat i/o incidència.
Article 6. Quota tributària
1. La quota a aplicar per aquesta taxa és la que es fixa en els apartats següents:
INSTAL·LACIÓ
Centre Fluvial del Delta
Centre Fluvial del Delta
L’Espai Puntual
L’Espai Puntual

IMPORT
400,00
€/u/dia
80,00
€/u/hora
150'00
€/u/dia
20’00
€/u/hora
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Cambra Agrària de Jesús i Maria
Cambra Agrària de Jesús i Maria
Sala Exposicions – Centre Cultural
Sala Exposicions – Centre Cultural
Espai de Suport de la Biblioteca Delta de l’Ebre:
Entitats i Associacions sense ànim de lucre que fan pagar
pel
servei
Empreses
per formació dels treballadors
Empreses per cursos o activitats formatives amb
finalitat lucrativa
Aula de Formació de la Biblioteca Delta de l’Ebre:
Entitats i Associacions sense ànim de lucre que fan pagar
pel
servei
Empreses
per formació dels treballadors
Empreses per cursos o activitats formatives amb
finalitat
lucrativa
ESPAI EXPOSICIONS MUNICIPAL (1a planta ajuntament)
En horari atenció municipal
Fora horari atenció municipal (dies laborables)
Fora horari atenció municipal (caps de setmana i festius)
ESPAIS OBERTS
Parc Fluvial
Plaça de les Dones
Parc del Riu
Plaça 20 de Maig
Plaça Barracot
Plaça Mossèn Gabriel Zapater
Plaça Coliseum
Plaça Molí dels Mirons
Plaça Elena Errea
Plaça Europa
En el cas que l’ús sigui per hores s’aplicarà un 15% del
preu
diari per cada hora d’utilització en els diferents espais
oberts amb un màxim del preu dia establert.
ALTRES ESPAIS I INSTAL·LACIONS
Altres instal·lacions, equipaments i àmbits municipals
En el cas que l’ús sigui per hores s’aplicarà un 15% del
preu
diari per cada hora d’utilització en els diferents espais
oberts, instal·lacions i equipaments amb un màxim del preu
dia establert.

100’00
€/u/dia
15’00
€/u/hora
100’00
€/u/dia
15’00 €/u/hora
5,00
€/u/hora
15,00
€/u/hora
25,00
€/u/hora
10,00
€/u/hora
25,00
€/u/hora
35,00
€/u/hora

Sense
cost
15€/hor
a
25€/hor
a
100,00€/di
a
100,00€/di
a
100,00€/di
a
100,00€/di
a50,00€/di
a
80,00€/di
a
70,00€/di
a
50,00€/di
a
60,00€/di
a
90,00€/di
a

100,00€/di
a
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MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 34, PREU PÚBLIC PER LA
UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
 Es modifica l’article 5 bis. eneficis Fiscals l’article 6. Quota tributària, tarifa
primera i tarifa tercera, Centre Esportiu del Delta, quedant de la següent manera:
Article 5 bis. Beneficis Fiscals
1. L’ús dels pavellons poliesportius i les instal·lacions esportives contemplades a la
Tarifa primera de l’article 6, per a realitzar les diferents activitats prèvia autorització
municipal i d’acord amb els criteris que en cada moment determini l’autoritat
responsable:
a) Serà gratuït per als diferents clubs o entitats sense ànim de lucre i inscrits al
Registre d’Entitats Municipal (REM) sempre i quan la finalitat de l’activitat a
desenvolupar estigui emmarcada dins dels objectius de la mateixa entitat.
b) Es podrà aplicar una bonificació de fins al 100% en els subjectes passius que,
per la seva finalitat o objecte, es compleixi el criteri d’interès general.
Aquests beneficis fiscals s’entenen atorgats sense perjudici de la liquidació per
subministraments derivats de l’ús que l’Ajuntament pugui practicar.
2. No es cobrarà matrícula als abonaments donats d'alta durant l'estiu pel servei de
zona d’aigües exterior del Centre Esportiu del Delta. S’entén període estiu el termini
comprès entre l’obertura i el tancament de les piscines exteriors municipals.
3. Les entitats –entenent el concepte en el més ampli sentit: entitats, associacions,
grups municipals, centres socials autogestionats, associacions de culte- que tinguin
domicili social, seu oficial o delegació permanent en el terme municipal, i que el seu
objecte social sigui la realització d’activitats en la defensa dels interessos col·lectius
de caràcter general o sectorial, gaudiran d’una bonificació del 50% de l’entrada
general al Centre Esportiu del Delta quan facin ús dels serveis esportius de
prestació municipal regulats en aquesta ordenança de forma puntual. Per a grups
de 10 o més usuaris, per poder gaudir d’aquesta bonificació, l’entitat haurà de
presentar una sol·licitud prèvia d’autorització amb 10 dies, com a mínim,
d’antelació.
4. Els clients d’establiments d’allotjaments turístics de Deltebre que facin ús dels
serveis esportius de prestació municipal regulats en aquesta ordenança de forma
puntual gaudiran d’una bonificació del 20% de l’entrada general al Centre Esportiu
del Delta. En aquests casos, s’haurà d'acreditar els dies d'estada als allotjaments
mitjançant la factura, rebut o altre document acreditatiu, emesos pel titular de
l'allotjament turístic. Per a grups de 10 o més usuaris, per poder gaudir d’aquesta
bonificació, l’entitat haurà de presentar una sol·licitud prèvia d’autorització amb 10
dies, com a mínim, d’antelació.
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5. Es bonificarà en un 10% els abonaments del Centre Esportiu del Delta de 10
classes d’entrenament de pàdel o tennis.
6. Es bonificarà en un 20% els abonaments de família nombrosa i/o monoparental.
S’aplicarà tant a la quota mensual com diària i a l’abonament familiar com
individual.
7. Es bonificaran els abonaments per discapacitat tenint en compte:
- Amb una discapacitat del 33 al 64% una bonificació del 15%.
- Amb una discapacitat del 65 al 90% una bonificació del 30%.
- Amb una discapacitat del 90 al 100% una bonificació del 100%, sempre i quan
vagi acompanyat d’un adult. L’acompanyant també tindrà una bonificació del
100% sempre i quan aquest accedeixi a les instal·lacions en la finalitat
d’acompanyar a la persona amb discapacitat.
- Les persones amb una discapacitat superior al 65% amb necessitat d’una
tercera persona per realitzar els actes essencials de la vida diària o que superen
el barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat o ambdues
situacions, tindran la bonificació que els correspongui d’acord amb el seu grau
de discapacitat i una bonificació del 100% per al seu acompanyat, sempre i quan
aquest accedeixi a les instal·lacions en la finalitat d’acompanyar a la persona
amb discapacitat.
Aquesta bonificació, quan es doni en casos d’abonament familiar, només s’aplicarà
a la persona que tingui el grau de discapacitat. S’aplicarà tant a la quota mensual
com diària i a l’abonament familiar com individual.
8.-

Els que tinguin reconegudes diferents títols (família monoparental,
discapacitat...) només es podran acollir a un sol benefici.
9.- L’Ajuntament de Deltebre podrà formalitzar convenis de col·laboració amb la
finalitat de regular els beneficis fiscals respecte els preus públics establerts en la
present ordenança amb aquelles entitats, agents econòmics i col·lectius en
general que vulguin gaudir o garantir dels serveis del Centre Esportiu del Delta
amb caràcter temporal, els quals s’hauran d’estudiar en el moment de
formalitzar el conveni i en cada cas en concret, per establir els beneficis fiscals
d’aquests preus públics.
10.- No s’aplicaran altres exempcions, bonificacions ni reduccions per la
determinació del deute tributari que les indicades en la present ordenança.
Article 6. Quota tributària
1. La quantia dels preus públics regulats en aquesta ordenança és la fixada en les
tarifes contingudes en l'apartat 2 d'aquest article.
2. Les tarifes d’aquest preu públic són les següents.
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Tarifa primera: utilització puntual instal·lacions esportives municipals
excepte Centre Esportiu del Delta
INSTAL·LACIÓ

Centre
polivalent
Josep Luque
Centre
polivalent
Lo
Salat
Centre
polivalent
l’Aube
Piscines
exteriors Aube
Pistes
tennis
Aube (max. 2
hores)
Pista
futbol
sala
exterior
Aube
Camp de futbol
l’Aube
Camp de futbol
Camp
nou
(gespa)
Camp de futbol
Camp
nou
(terra)
Altres
instal·lacions

per
dia
Enti
tats 1

per
dia
Enti
tats 2

per dia

per
hora
Enti
tats 1

per
hora
Enti
tats 2

per hora

65

75

100

13

15

20

0-3
anys

4-7
anys

8-17
anys

1860
anys

+ 60
anys

Família/4
membres

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Fam.
Nombro
sa/
monopar
ental
XX

Entitats 3

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

65

75

100

13

15

20

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

55

65

90

11

15

18

0

1

1,50

3

1,50

Pack 6

Pack 6

80

90

100

16

18

20

XX

1

1,50

2,50

1,50

Pack 6

XX

50

XX

XX

10

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

30

40

55

6

8

11

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

150

300

XX

30

60

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

150

300

XX

30

60

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

50

100

XX

10

20

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

65

75

100

13

15

20

Entitats 1: Entitats sense ànim de lucre locals.
Entitats 2: Entitats sense ànim de lucre de caràcter esportiu no local
Entitats 3: Entitats privades de tot tipus.
Per a supòsits concrets de llarga duració d’ocupació per entitats no locals sense
ànim de lucre o entitats privades en general, s’establirà un contracte de lloguer per
l’òrgan municipal competent.
Tarifa tercera: Centre Esportiu del Delta
1. ABONAMENTS MENSUALS

Abonament complert de 5 anys fins a 13 anys (infantil)
Abonament complert de 14 anys fins a 19 anys (junior)
Abonament complert majors de 20 anys (adult)
Abonament exclusiu zona d’activitats dirigides i sala fitness majors de
20 anys (adult)

Quota
en
Euros
15,00
30,00
45,00
30,00
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Abonament exclusiu zona d’aigües i piscines majors de 20 anys (adult)
Abonament individual a partir de 60 anys
Abonament individual zona d’aigües a partir de 60 anys
Abonament complert horari reduït (des de les 10:00h fins les 17:00h)
Abonament individual persones a l’atur (accés des de les 12:00h fins les
16:00h)
Abonament individual persones a l’atur (accés des de les 7:00 h fins les
17:00 h)
Abonament caps de setmana
Manteniment de quota als abonaments individuals i familiars (amb dret
d'entrada general de dos cops al mes, amb reserva de matrícula)
2. QUOTES FAMILIARS ABONAMENTS MENSUALS COMPLERT
(mínim 2 persones)
El primer integrant de l’abonament ADULT (de 20 a 59 anys)
Per cada integrant SÈNIOR addicional amb relació de familiar fill/a o
situació anàloga
Per cada integrant ADULT addicional amb relació de familiar fill/a o
situació anàloga
Per cada integrant JUNIOR addicional amb relació de familiar fill/a o
situació anàloga no independitzat o emancipat
Per cada integrant INFANTIL addicional amb relació de familiar fill/a o
situació anàloga
3. ALTRES
TARGETA/CARNET D’A ONAMENT
SEGONA MATRÍCULA INDIVIDUAL (primera matrícula i aquella que es
produeixi en un usuari que s’hagi donat de baixa del centre i acrediti que
aquesta va ser per motius de malaltia, operació o accident no estaran
subjectes)
SEGONA MATRICULA FAMILIAR (primera matrícula i aquella que es
produeixi en un usuari que s’hagi donat de baixa del centre i acrediti que
aquesta va ser per motius de malaltia, operació o accident no estaran
subjectes)
RESERVA GUIXETES/ARMARIETS/TAQUILLES/MES
4. LLOGUER DE PISCINA

30,00
28,00
15,00
30,00
18,00

1 Carrer piscina coberta (hora)
1 Carrer piscina coberta (dia)
5. LLOGUER PISTA DE PADEL I TENNIS
Abonat individual total o familiar (per persona en horari d’obertura i fins
les 17:00)
Abonat individual total o familiar (per persona en horari a partir de les
17:00 fins tancament)
Abonat a altres tipus d’abonament
No abonats (per persona)

10,00
40,00

25,00
20,00
15,00

45,00
10,00
25,00
10,00
4,5

5,00
20,00

29,44

5,00

1,00
2,00
3,00
6,00
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Lloguer mensual de les dues pistes de tennis, 4 hores setmanals
60,00
6. LLOGUER PAVELLÓ CENTRE ESPORTIU DEL DELTA
1 hora de pista
35,00
1 hora de pista (fora d’horari d’obertura)
55,00
1 dia de pista (en horari d’obertura)
190,00
7. LLOGUER SALES i ESPAIS
Sala d’entrenament 1 i 2 (50m2) per hora
6,00
Sala d’entrenament 1 i 2 (50m2) per dia
25,00
Sala d’entrenament 1 i 2 (50m2) per mes
330,00
Sala d’entrenament 1 i 2 (50m2) per any
2.800,00
Sala d’entrenament 3 i 6 (130m2) per hora
12,00
Sala d’entrenament 3 i 6 (130m2) per dia
48,00
Sala d’entrenament 3 i 6 (130m2) per mes
500,00
Sala d’entrenament 3 i 6 (130m2) per any
4.860,00
Sala local 4 i 5 (30m2) per hora
4,00
Sala local 4 i 5 (30m2) per dia
16,00
Sala local 4 i 5 (30m2) per mes
250,00
Sala local 4 i 5 (30m2) per any
1.690,00
Cantina pavelló €/m2 per dia
1,00
Cantina pavelló €/m2 per mes
10,00
Cantina pavelló €/m2 per any
40,00
Altres espais del complex (m2) per mes sense subministrament
4,00
Altres espais del complex (m2) per any sense subministrament
44,00
Altres espais del complex (m2) per mes amb subministrament
7,00
Altres espais del complex (m2) per any amb subministrament
75,00
8. LLOGUER
Pala de pàdel o raqueta per persona per partida (màxim 3 hores)
1,50
Pot de 3 pilotes per partida (màxim 3 hores)
0,50
Excés de lloguer de pala de pàdel o raqueta (per hora)
1,50
Excés de lloguer de pot de 3 pilotes (per hora)
0,50
9. VENTA DE MATERIAL
Gorra de bany
3,40
Ulleres
10,00
Pinça nas
4,50
Protectors oïda
5,50
10. ENTRADA PÚBLICA DIÀRIA INSTAL·LACIONS I ALTRES
ABONAMENTS
Entrada públic en general majors 14 anys
6,00
Entrada públic en general fins 14 anys
3,50
Bono complert de 10 entrades de 5 anys fins a 19, sense caducitat i
25,00
transferible
Bono complert de 10 entrades a partir de 20 anys, sense caducitat i
45,00
transferible
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ono exclusiu zona d’aigües i piscines (horari de 7:00 a 17:30) sense
caducitat, transferible i excloent classes dirigides
Bono estiu 1 persona (durada 30 dies)
Bono estiu 2 persones (durada 30 dies)
Bono estiu 3 persones (durada 30 dies)
Bono estiu 4 persones (durada 30 dies)
Bono estiu 1 persona (durada 60 dies)
Bono estiu 2 persona (durada 60 dies)
Bono estiu 3 persona (durada 60 dies)
Bono estiu 4 persona (durada 60 dies)
Bono estiu 1 persona (durada 90 dies)
Bono estiu 2 persona (durada 90 dies)
Bono estiu 3 persona (durada 90 dies)
Bono estiu 4 persona (durada 90 dies)
11. ENTRADA PÚBLICA ESTIU PISCINES EXTERIORS CENTRE
ESPORTIU DEL DELTA
Entrada diària de 0 a 3 anys
Entrada diària de 4 a 7 anys
Entrada diària de 8 a 17 anys
Entrada diària de 18 a 60 anys
Entrada diària mes de 60 anys
Família de 4 membres
Família nombrosa / monoparental
12. ABONAMENT ESTIU PISCINES EXTERIORS CENTRE ESPORTIU
DEL DELTA
Abonament de 0 a 3 anys
Abonament de 4 a 7 anys
Abonament de 8 a 17 anys
Abonament de 18 a 60 anys
Abonament mes de 60 anys
Abonament família de 4 membres
Abonament família nombrosa / monoparental
13. CURSETS
Natació infantil i adulta (alumne i mes)

Abonats

1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana
4 dies setmana
5 dies setmana
Natació terapèutica (alumne i mes)

9,50
19,00
27,00
36,00
42,00
Abonats

30,00
35,00
60,00
75,00
90,00
60,00
100,00
113,00
126,00
75,00
130,00
140,00
150,00

0,00
1,00
1,50
3,00
1,50
6,00
6,00

0,00
12,00
20,00
25,00
20,00
42,00
42,00

No
Abo.
15,75
29,50
42,00
60,00
70
No
Abo.
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1 dia setmana
2 dies setmana
Natació gent gran (alumne i mes)
1 dia setmana
2 dies setmana
Pàdel o tennis infantil de 5 anys fins 14 anys (alumne i
mes)
1 dia setmana
2 dies setmana
3 dies setmana
4 dies setmana
5 dies setmana
14. ENTRENAMENTS ADULTS PÀDEL O TENNIS
Preu per alumne per classe per 1 persona
Preu per alumne per classe per 2 persones
Preu per alumne per classe per 3 persones
Preu per alumne per classe per 4 persones

14,59
17,50
29,17
35,00
Abonats
No
Abo.
9,50
15,75
19,00
29,50
Abonats
No
Abo.
8,62
10,35
17,05
20,46
25,47
30,56
33,50
40,50
42,31
50,78
Abonats
No
Abo.
15,00
17,50
10,00
12,00
7,5
10
6,00
8,00

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 37, PREU PÚBLIC PER
ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, TURÍSTIQUES I FESTIVES.
 Es modifica l’article 4. Tarifes: S’afegeix el següent paràgraf:
Article 4. Tarifes
- Les tarifes a aplicar a cadascuna de les activitats seran les que s’estableixin
prèviament a l’inici de les mateixes, mitjançant acord de la Junta de Govern.
Aquestes tarifes hauran de cobrir, com a mínim, el cost suportat per l’Ajuntament
en l’organització i desenvolupament de les activitats corresponents

- Quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho
aconsellin, podran fixar-se preus públics que resultin inferiors als paràmetres
previstos en l’apartat anterior. En aquests casos s’haurà de consignar en els
pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de les
diferències resultants si n’hi hagués.
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 40, PREU PÚBLIC PER
LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DEL CENTRE TELEMÀTIC.

S’anul·la l’ordenança número 40, per quant no es presta aquest servei.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que
s’adoptin els següents ACORDS:
PRIMER.
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Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de
2020, d’acord amb la relació que es detalla a la proposta.
SEGON.
Exposar al públic aquest acord per tal de que contra el mateix, en un termini de
TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o reclamacions que
s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no presentar-se’n,
s’entendrà el mateix elevat a definitiu, sense cap altre tràmit. En el cas que es
presentin seran resoltes pel ple municipal.
TERCER.
Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda per al seu
coneixement.
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 8 de novembre 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 d’abstenció a la proposta.
ntervé 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) 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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4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL
PRESSUPOST, PLANTILLA, ORGANIGRAMA I BASES D'EXECUCIÓ PER A
L'EXERCICI 2020
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser
informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de
#DeltebreEficient de data 11 de novembre 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 l’Àrea
#DeltebreEficicient de l’ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la
legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent
INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020.
En data 9 de novembre de 2019 la interventora ha emès informe relatiu als
equilibris bàsics del pressupost i al compliment dels objectius que estableix la
Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
La Comissió Informativa de #DeltebreEficient hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el
pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels
pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases
d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial.
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost
general.
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial
del pressupost.
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada
en vigor del pressupost.
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L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat
de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb
problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu
pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de
l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el
seu pla d’ajust.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF).
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi
d'Estabilitat Pressupostària.
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri
d'Economia i Hisenda.
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013).
Reglament núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010.
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per
Eurostat.
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea.
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació
dels següents ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020, el qual,
resumit per capítols, és el següent:
INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ENTITAT

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

6.468.384,06.-€
100.000,00.-€
4.076.662,05.-€

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

2.871.669,00.-€
387.375,00.-€
106.000,00.-€

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

1.237.278,16.-€
65.000,00.-€
1.373.152,64.-€
16.685.520,91.-€

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

PRESSUPOST DE L’ENTITAT

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres

4.217.978,34.-€
6.183.570,44.-€
60.000,00.-€

4. Transferències corrents
5. Fons de contingència

1.486.541,33.-€
81.000,00.-€

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

4.316.430,80.-€
0,00.-€
65.000,00.-€
275.000,00.-€

TOTAL DESPESES

16.685.520,91.-€

2n.- Aprovar la plantilla de personal que s’adjunta a la documentació annexa a
la proposta. També s’adjunta l’organigrama com a base d’organització funcional
dels serveis de la corporació.
3r.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4t.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al utlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el
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termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
5è.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 8 de novembre de 2019. Sgt. M. Elisabeth Tomàs
Franch.”
Finalitzades les intervencions, el Sr. President proposa que s’efectuï la votació
nominal, de conformitat amb el previst a l’article 18.3 del vigent Reglament
Orgànic Municipal, aprovant-se per unanimitat.
Tot seguit el President pregunta un per un a cada regidor/a la seva votació a
aquest punt de l’ordre del dia, quedant de la següent manera:
Sr. Aleix Ferré Ribes del grup municipal SD-CP....................................Abstenció
Sr. Juan Carlos Bel Carbó del grup municipal ERC-MD-AM ............... Abstenció
Sra. Vanessa Callau Miñarro del grup municipal ERC-MD-AM ......... Abstenció
Sr. Rafa Flores Andreu del grup municipal ERC-MD-AM ................... Abstenció
Sra. Laura Fabra Verge del grup municipal ERC-MD-AM .................. Abstenció
Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM ...................... Abstenció
Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal ED-Junts ....................... A favor
Sra. Carme Franch Tomàs del grup municipal ED-Junts ...................... A favor
Sr. Joan Lucas Bo del grup municipal ED-Junts ................................... A favor
Sra. Íngrid Santiago Casanova del grup municipal ED-Junts ............... A favor
Sr. Robert Bertomeu Callau del grup municipal ED-Junts .................... A favor
Sra. Lluïsa Ventura Galiano del grup municipal ED-Junts .................... A favor
Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal ED-Junts .............. A favor
Sra. Anna Gimenez Uribe del grup municipal ED-Junts ....................... A favor
Sr. Carlos Serra Ventura del grup municipal ED-Junts ........................ A favor
Sra. Elisabeth Tomàs Franch del grup municipal ED-Junts ................. A favor
Sr. Lluís Soler Panisello del grup municipal ED-Junts ......................... A favor
Resultat de la votació: majoria absoluta.
Finalitzada la votació, resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde
per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest
acord.
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GESTIÓ INTERNA
5È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA SOBRE EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS
DELS CÀRRECS ELECTES PER ASSISTÈNCIA A LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS
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 4 de juliol de 2019 es van aprovar en sessió extraordinària
de ple municipal els imports a percebre per assistències a les sessions dels
següents òrgans col·legiats: plens, Juntes de Govern Local i Juntes de
Portaveus.
SEGON. Es considera necessari que també s’inclogui com a quantitats a
percebre les assistències dels diversos regidors/es de cada grup municipal a
les Comissions Informatives Permanents.
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 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
electrònic de la corporació.
Per tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar els imports per les assistències dels regidors/es de cada
grup municipal a les Comissions Informatives amb efectes 1 de gener de 2020,
següents:
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Assistència
a
les
Comissions
Informatives
Permanents, amb un
màxim de quatre al
mes (màxim de 44
comissions
informatives a l’any)

25
euros
comissió
informativa

per

SEGON.- 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
4.500 euros
Regidor/a
sense
2.475 euros
funcions delegades
TERCER.- Deduccions: per manca d’assistències a les sessions de les
Comissions Informatives, 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.
Només cobraran l’assistència a les Comissions nformatives el/la regidor/a
titular de la mateixa o el seu suplent/a en cas de no assistir el/la titular.
QUART.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
CINQUÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler
d'anuncis electrònic de la corporació.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 15 de novembre 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.
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD-AM i diu que el
seu posicionament serà en contra a la proposta.
ntervé 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 en contra 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) 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.
Tot seguit l’alcalde-president proposa alterar l’ordre del dia, i que el següent
punt de l’ordre del dia sigui l’onzè relatiu a la Moció d’ERC-MD per tal que
l'ajuntament de Deltebre elabori un reglament d'habitatges desocupats i
estableixi un recàrrec a les entitats financeres pels pisos buits dels que en
siguin titulars, aprovant-se per unanimitat.
11È.- MOCIÓ D’ERC-MD PER TAL QUE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE
ELABORI UN REGLAMENT D'HABITATGES DESOCUPATS I ESTABLEIXI
UN RECÀRREC A LES ENTITATS FINANCERES PELS PISOS BUITS DELS
QUE EN SIGUIN TITULARS
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde dóna la paraula al regidor
d’ERC-MD Sr. Carlos Bel Carbó i diu que el dia 22 d’octubre de 2019 el seu
grup municipal va entrar la moció per a que l’ajuntament de Deltebre elabori un
reglament d’habitatges desocupats i estableixi un recàrrec a les entitats
financeres pels pisos buits dels que en siguin titulars, donat que és un fet que
preocupa a la ciutadania. Celebren que s’hagi previst a la proposta d’aprovació
inicial de les ordenances fiscals de l’any 2020, l’aplicació d’un recàrrec d’un
50% de la quota líquida de l’impost dels immobles d’ús residencial i que es
troben desocupats en caràcter permanent tal i com ha dit la Tinenta d’Alcaldia
Sra. Tomàs.
A la moció també es parla de la elaboració d’un reglament per tal de determinar
la condició de l’habitatge desocupat amb caràcter permanent. S’entén que
aquest reglament és necessari per incentivar la incorporació al mercat del
lloguer social, per a seguir un protocol i localitzar, registrar i mantenir aquests
habitatges.
46

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

És veritat que a la proposta de les ordenances es parla de les condicions de
desocupació, però pensen que mancaria elaborar aquest reglament i per tant el
seu grup retiraria aquesta moció si hi ha un compromís per part del govern
d’elaborar aquest reglament.
Contesta l’alcalde i diu que ara s’està fent una regularització inicial però que
també estan pendents d’un informe de la Generalitat de Catalunya donat que el
Tribunal Constitucional ha marcat que no ha d’haver doble tributació amb el
recàrrec dels pisos buits i per tant s’ha d’esperar aquest informe de la
Generalitat que ha de dir com se meriten i compensen aquests tributs. Hi ha
ajuntaments que ho han fet en reglament i n’hi ha que en ordenança, per quant
aquesta ja marca els supòsits de regulació d’aquest recàrrec de pisos buits, per
tant si quan es disposi d’aquest informe es fa necessari que hagi un reglament,
no tinguin cap dubte que es farà.
Finalment el regidor d’ERC-MD Sr. Bel anuncia que el seu grup retira la moció
presentada i per tant no es sotmet a deliberació i votació.
Tot seguit l’alcalde, i tenint en compte l’hora en què ens trobem (manquen 10
minuts per a les 0 hores) proposa que els punts que queden pendents de
deliberació i votació en aquesta sessió de ple municipal es deixin per a la
propera sessió ordinària de ple municipal que tindrà lloc el dia 11 de desembre
de 2019, aprovant-se per unanimitat. Els punts són els següents:
#DeltebreProjecció
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL
PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 20207È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ
ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE- EXERCICI 2020-.
SERVEI A LES PERSONES
8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES D'AJUTS SOCIALS SOBRE DETERMINATS TRIBUTS
MUNICIPALS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS TIPIFICADES PER A
L'EXERCICI 2020.
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9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE BASES
REGULADORES PER L’ATORGAMENT D’AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER
ECONÒMIC I PUNTUAL PER A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA PER A
L’EXERCICI 2020.
#DeltebreActiu
TEIXIT ASSOCIATIU
10È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BASES REGULADORES
PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ENTITATS
PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS AL MUNICIPI DE
DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CLUBS DE FUTBOL I A LES
ESCOLES DE FUTBOL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE I BASES
REGULADORES PER A LA SOL•LICITUD I ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A LES AMPA DEL MUNICIPI DE DELTEBRE PER A
L’EXERCICI ECONÒMIC 2020.
PART DE CONTROL
12È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA:
- DE LA NÚM. 1771/2019 A LA NÚM. 1963/2019
nformo 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. 1771/2019 a la núm. 1963/2019 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.
13È.- INFORMES D’ALCALDIA.
No n’hi van haver
14È.- PROPOSICIONS URGENTS.
No n’hi van haver
15È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
- PRECS
- PREGUNTES

48

Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

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 diu que té cinc preguntes.
La primera és sobre la carretera de la vora del riu, concretament al “José del
Pas” per davant de la pizzeria, si està previst arranjar-la pel que fa a la corba
que hi ha.
La segona pregunta també tracta del carril bici que va des d’allí mateix fins a
l’embarcador, ja que està molt deteriorat, i pregunta si es preveu condicionarho.
En tercer lloc diu que ha vist al pressupost una partida d’enllumenat, que van
dir que era per al passeig del riu i Riumar i pregunta si al passeig del riu serà tot
o a un tram específic.
La quarta pregunta és referent a l’enllumenat del polígon, ja que dóna la
sensació d’inactivitat i d’abandonament, i si està previst canviar-lo també. I la
cinquena, com que hi ha una partida prevista per millora al Polígon si hi ha
alguna millora per a l’accés del mateix.
El Sr. Alcalde passa la paraula al regidor Sr. Francisco Castro per tal que li
contesti a la pregunta número dos.
El Sr. Castro diu que en relació al carril bici, tots els anys se donen unes
autoritzacions als pescadors d’angula per aquella zona, des de les 18 hores
fins a les 7 hores del matí i llavors hi ha un pas rodat amb vehicles, i és veritat
que s’ha degradat bastant, per tant s’intentarà millorar tot aquell tram des de la
pizzeria fins al carrer Sant Sebastià.
Pel que fa a la primera pregunta contesta el Sr. Alcalde dient que hi ha un
projecte des de fa molt de temps per arranjar la corba de la carretera que ha
dit, no obstant ell no l’ha vist mai ja que era de l’anterior alcalde, però una
vegada aprovat el POUM, el tram d’aquesta carretera està fixat diferent i per
ara no es pot fer cap actuació allí ja que està pendent d’aprovar-se el POUM.
En contestació a la tercera pregunta el Sr. Alcalde indica que sobre
l’enllumenat al passeig fluvial, seria a tots els trams que no hi ha llum. On hi ha
llum se canviarà a LED com ho estan fent a tot el municipi. Però lo que seria el
projecte de la subvenció de 700 i pico de mil euros per a les zones rurals,
turístiques de Riumar i els trams del passeig fluvial que manquen, que si ens la
donen se podrà executar i sinó s’haurà de fer en diversos anys i poc a poc.
Pel que fa al polígon industrial el Sr. Alcalde diu que també seria el mateix, i el
que es prioritza ara és la zona del Molí dels Mirons, la zona de l’Ajuntament i el
nucli Riumar, el canvi a LED, per a l’any 2020. No obstant si es veu que hi ha
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baixes amb els projectes d’enllumenat, es tindrà en compte l’aportació del Sr.
Ferré per tal de millorar la zona del polígon.
Respecte a la cinquena pregunta el Sr. Alcalde diu que està en contacte amb
carreteres de la Generalitat per tractar de l’adequació de l’accés al polígon, a
part de les moltes actuacions que se’ls demana. Com que la Generalitat té el
pressupost prorrogat, ara se farà una licitació potent de Carreteres que puja
una quantitat important, independentment de la rotonda del Pintor Sorolla, i se
arranjaria tot el ferm de la carretera i la cruïlla d’accés al polígon.
Tot seguit l’alcalde passa la paraula al grup municipal d’ERC-Més Deltebre.
Pren la paraula la Sra. Laura Fabra d’ERC-MD, indicant que al ple passat el
seu grup va dir que havien entrat una moció a l’ajuntament per a que es
demanés a l’administració competent per arreglar la vorera del carrer Girona i
se’ls va dir que no es feia perquè als Serveis Territorials de Mobilitat no estaven
els tràmits fets i ja que existeix perill per als vianants, pregunta si per part de
l’Ajuntament ja s’ha fet alguna cosa al respecte.
Intervé el Sr. Joan Alginet d’ERC-MD i vol dir que es congratula amb el Sr. Rafa
Flores, regidor d’aquest ajuntament pel fet de que hagi aconseguit com a
seleccionador espanyol, un campionat del món i un sots-campionat del món de
la competició de trail-running que s’ha fet a Argentina i a més serà el
responsable del trail-running al centre d’alt rendiment de Sant Cugat. Creu que
és important que al ple i de cara a la ciutadania que se sàpiga dels mèrits del
company Rafa i que ha de ser motiu d’orgull, perquè en certa manera també
contribueix a projectar la imatge de Deltebre arreu del món.
L’Alcalde indica que ell mateix i la resta dels regidors també s’adhereixen a la
felicitació feta al Sr. Rafa Flores, que representa un orgull per al municipi de
Deltebre.
Afegeix en resposta a la Sra. Fabra, i diu que quan es va fer l’acord de Ple
governant Esquerra Republicana, aquest no es va executar, tal i com li va
explicar al ple passat. I amb Carreteres de la Generalitat se va parlar de les
actuacions i es va preguntar de quines intencions tenien en respecte a
l’arranjament de l’avinguda 1 d’octubre, a la qual cosa van contestar que forma
part de l’anell viari del Delta i que en aquest moment no ho tenen a l’ordre del
dia de l’agenda.
S’ha aconseguit que es faci la rotonda del Pintor Sorolla, de l’accés al polígon i
el reforç de la carretera 3454 des de Jardineria Casanova fins a la rotonda de
Catxina.
No obstant també se’ls va dir que Esquerra havia presentat la moció per tal de
que s’arrangés l’Av. 1 d’octubre, i que es passarà al proper ple municipal,
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malgrat que Esquerra en el seu dia ja ho va aprovar però no es va materialitzar
l’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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