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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 7/2022 
DATA:  27 DE JULIOL DE 2022 
HORA INICI: 21:31H. 
HORA FINALITZACIO:22:44 H 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Francisco 
Castro Casanova, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. Kilian Franch Arques, Sra. 
Anna Giménez Uribe, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sra. Carme Franch Tomàs, 
Sr. Andreu Curto Castells, Sra. Rosa Royo Franch, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra. 
Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó, Sra. Neculina Nicoleta Autu 
i Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Sra. Laura Fabra Verge (baixa mèdica). 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 
- ORDINÀRIA NÚM 6/2022, DE DATA 29 DE JUNY DE 2022 
 

El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 

#DeltebreEficient 
  

HISENDA 
 
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ANNEX 3 DE L’ORDENANÇA NÚM. 25 REGULADORA 
DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI 
SOBRE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL EXERCICI 
2022.- 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 
l’Àrea #DeltebreEficient de data 20  de juliol de 2022, el Sr. Carlos Serra Ventura, 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

2 
 

Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreProjecció i regidor d’ensenyament, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, 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 ORDENANÇA FISCAL 2022: 

 

Atès que l’aplicació de la gratuïtat de la quota d’escolarització per a les famílies 

començarà a aplicar-se el proper curs escolar 2022/2023 en el tercer curs del 

primer cicle d’educació infantil (2), tal com recull la disposició addicional 

dissetena de la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic.  

 

Atès que també es proposen nous serveis, horaris i tarifes en relació al curs 2022 

– 2023  així com el nou servei de Casal d’Estiu, amb els serveis, horaris i tarifes 

corresponent. 

 

Vistos els informes tècnics que consten a l’expedient, es proposa la modificació  

de l’annex 3 de l’ordenança núm. 25 reguladora de prestació patrimonial de 

caràcter públic no tributari, quedant de la següent manera: 

 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 25 REGULADORA DE PRESTACIÓ 

PATRIMONIAL DE CARÀCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI DE L’AJUNTAMENT 

DE DELTEBRE 

 

Es modifica l’annex 3 : Prestació Patrimonial de Caràcter Públic no Tributari 
sobre la Prestació del Servei d’Escola Bressol,  el punt primer: Els imports a 
liquidar en concepte de prestació patrimonial de caràcter públic no tributari referents 
al servei d’escola bressol, quedant de la següent manera: 
 
TARIFES CURS 2022 - 2023 
 

SERVEIS HORARI TARIFA 

Servei educatiu (I0 i I1) 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 
17:00h  

161,00 € 

Servei educatiu mitja jornada (I0 i 
I1) 

9:00h a 13:00h o de 15:00h a 
17:00h 

133,00 € 

Servei educatiu (I2)  Gratuït 
(subvencionat) 
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Acollida matinal 1 8:00h a 9:00h 30,00 € 

Acollida matinal 2 8:30h a 9:00h 15,50 € 

Acollida migdia 13:00h a 13:30h 15,50 € 

Menjador càtering 13:00h a 15:00h 135,00 € 

Menjador carmanyola 13:00h a 15:00h 102,00 € 

Acollida tarda 1 17:00h a 18:00h 30,00 € 

Acollida tarda 2 18:00h a 19.00h 30,00 € 

Acollida esporàdica  3,50 € 

Menjador esporàdic càtering  8,20 € 

Menjador esporàdic carmanyola  7,00 € 

Matrícula anual  135,00 € 

 
CASAL D’ESTIU 2022 – 2023 
 

SERVEI CASAL ESTIU TARIFA 2022 - 2023 

 
JULIOL 

Acollida Matinal 30 minuts 15,50 € 

Acollida Matinal 60 minuts 30,00 € 

Casal mati (9 -13 h) 133,00 € 

Casal tarda (15 – 18 h) 133,00 € 

Servei escolar (9 – 13 / 15 – 18 ) 161,00 € 

Menjador amb carmanyola (13 – 15) 99,00 € 

Tíquet esporàdic menjador 7,00 € 

 
AGOST 

Acollida Mati 30 minuts 16,00 € 

Acollida Matí 60 minuts 31,00 € 

Casal matí 1 setmana (9 – 13h) 54,00 € 

Casal matí 2 setmanes (9 – 13 h) 104,00 € 

Menjador amb carmanyola (13 – 15) 40,50 € 

Tíquet esporàdic menjador 7,00 € 

 

Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 

els següents ACORDS: 

 

PRIMER. 

Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Reguladora de Prestacions 

Patrimonials de Caràcter Públic no Tributari exercici 2022, d’acord amb la relació 

que es detalla a la proposta i subjecta a una revisió dels costos efectius al 

finalitzar l’exercici als efectes de regularització de les tarifes. 

 

SEGON. 

Exposar al públic el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el 

tauler d'anuncis electrònic de la Corporació, així com en el portal de 
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transparència d'aquest Ajuntament, a la web www.deltebre.cat  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), 20 de juliol de 2022.- Lluïsa Ventura Galiano.” 

 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor de la 

proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 

sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 

per a l’execució d’aquest acord.  
 

3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE 
GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2021.- Enunciat el contingut 
d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat favorablement 
per majoria absoluta a la Comissió Informativa de l’Àrea #DeltebreEficient de 
data 20  de juliol de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de 
l’Àrea #DeltebreEficient i regidora d’hisenda, procedeix a la lectura en la seva 
part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, M. Lluïsa Ventura Galiano, regidora d’hisenda d’aquest 
Ajuntament, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de 
la corporació eleva la següent INFORMACIÓ:  
 
FETS 

http://www.deltebre.cat/
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1. La Comissió Especial de comptes de l’Ajuntament de Deltebre ha informat de 
la necessitat de tramitar l’aprovació del Compte General de l’exercici 2021. 
 
2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com 
encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent. 
 
3. L’interventor ha emès INFORME FAVORABLE. 
 
4. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del 
Compte General. 
 
5. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el 
qual no s’han presentat reclamacions. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual 
s’aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix 
que el Compte General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de 
la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost. 
 
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, 
estableixen que el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el 
dels organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital 
íntegrament municipal.  
 
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, 
disposa que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats 
locals d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una 
memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria 
demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb 
indicació dels previstos i aconseguits amb el cost dels mateixos. 
 
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, 
l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del 
règim local i les Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de 
l’entitat local, així com dels organismes autònoms i de les societat mercantils 
amb capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans 
del 15 de maig de l’exercici següent al qual corresponguin. 
 
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 
de juny s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes. 
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El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes 
s’exposarà al públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els 
interessats podran presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una 
vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les comprovacions 
necessàries, s’emetrà un nou informe. 
 
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre 
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i 
objeccions presentades.  
 
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament 
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre. 
 
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de 
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la 
tramesa telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que les 
entitats locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte general 
mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte 
general en ambdues institucions a tots els efectes. 
 
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte 
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el 
balanç de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de 
liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos 
d’efectiu i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent documentació 
complementària: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i 
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre 
els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, 
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat.  
 
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats 
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran: 
 
-  Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una 
participació majoritària. 
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- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica 
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat 
anterior ni integrades al Compte General. 
 
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió 
especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la 
corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la 
comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació 
complementària que consideri necessària i la presencia dels membres i els 
funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que 
s'analitzin. 
 
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics 
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva 
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas 
s'aplica el sistema de vot ponderat. 
 
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici 
de les que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, 
d'acord amb llur legislació específica. 
 
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i 
la documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la 
comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans 
de la primera de les reunions. 
 
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un 
acte essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que 
no requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera 
responsabilitat per raó de les mateixes. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2021, integrats pels següents documents comptables: 
 
- El balanç de situació mostra la situació dels actius segons el grau de 
disponibilitat i dels passius segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici té 
actiu de 48.682.019,10.-€ i un passiu de 48.682.019,10.-€ (inclòs compte 120 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

8 
 

Resultats exercicis anteriors 12.207.176,24.-€ i compte 129 Resultats de 
l’exercici 3.076.401,96.-€). 
 
Hi ha equilibri patrimonial: els actius no corrents de 39.736.989,39.-€ estan 
totalment finançats amb els capitals permanents de 45.450.383,31.-€  i, d’altra 
banda,  l’actiu corrent de 8.945.029,71.-€ finança completament el passiu corrent 
de 3.231.635,79.-€.  
 
En conseqüència, el fons de maniobra, entès com el conjunt de recursos 
financers permanents necessaris per poder desenvolupar normalment les 
operacions de naturalesa corrent i determinat per la diferència entre l’actiu 
circulant i el passiu circulant és de 5.713.393,92.-€. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 6.692.907,67 euros, unes obligacions pendents de pagament de 
1.029.784,74 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 1.698.760,71 euros. 
 
- Estat patrimoni net: El patrimoni net és de 43.022.225,14 euros. Els capitals 
permanents integrats pel patrimoni net i el passiu no corrent és de 45.450.383,31 
euros. 
 
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi 
ha hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 
1.855.888,47 euros i s’arriba a unes existències finals de 4.271.468,19 euros. 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació 
continguda al balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat 
de liquidació del pressupost. 
 
i la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici 
i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. En cas de discrepància entre 
els saldos comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, 
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció 
de comptabilitat.  
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
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Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2021, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de 
Comptes. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrea d’hisenda 
per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que cregui pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 13 de juliol de 2022. M. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà d’abstenció a 

la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà d’abstenció a la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) 
i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat 
el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
4T.- DONAR COMPTE DE LES CIRCULARS INFORMATIVES 
D'INTERVENCIÓ NÚMEROS 1/2022 i 2/2022.- Arribats a aquest punt de l’ordre 
del dia, es dona compte de les circulars informatives d’intervenció números 
1/2022 i 2/2022, restant el ple assabentat. 
 
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ CANVI PLURIANUALITAT 
PROJECTE  RÓTULA, XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL 
DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET, FASE 1, ETAPA 1. 
ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL DESAIGÜE DEL PRESTAMO PER MIG 
DE PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.- Enunciat el 
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat 
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favorablement per majoria absoluta a la Comissió informativa de l’Àrea 
#DeltebreEficient de data 20 de juliol de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, 
Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient i regidora d’hisenda,  procedeix a 
la lectura en la seva part bastant  
 

“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreEficient de l’Ajuntament de Deltebre i regidora d’hisenda, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- Vist que el Ple de data 23 de març de 2022 aprovà la modificació de la 
plurianualitat de les obres del projecte executiu del Passeig del Carrilet (1a fase), 
concretament del 75% que hi havia previst al 2022 al 30% i el 70% restant a 
l’exercici 2023. 
 
2.- Vista la modificació del projecte executiu Rótula, Xarxa Verda de Mobilitat 
Sostenible del Delta de l’Ebre. El Passeig del Carrilet, Fase 1, Etapa 1. 
Acondicionament i millora del desaigüe del Prestamo per mig de procediment 
obert de tramitació ordinària,  l’import del qual ha passat de 2.446.853,39 euros      
a 2.569.508,73 euros i per tant s’ha de procedir a modificar la plurianualitat 
aprovada pel ple municipal de data 23 de març de 2022. 
 
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el canvi de plurianualitat del projecte executiu Rótula, Xarxa Verda 
de Mobilitat Sostenible del Delta de l’Ebre. El Passeig del Carrilet, Fase 1, Etapa 
1. Acondicionament i millora del desaigüe del prestamo, passant del 30% al 
29,19% l’any 2022 i del 70% al 70,81% any 2023. 
 
2n.-  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), 15 de juliol de 2022. Lluïsa Ventura Galiano”. 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà d’abstenció a 

la proposta. 
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà d’abstenció a la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) 
i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat 
el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
GESTIÓ INTERNA 
 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER TAL DE DECLARAR DESERTA LA 
LICITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
D'OBRES REFERENTS AL PROJECTE XARXA VERDA DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET, FASE 
1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL DESAIGÜE DEL 
PRESTAMO PER MIG DE PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ 
ORDINÀRIA.- 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 l’Àrea de #DeltebreEficient, de data 20 de juliol de 2022, el Sr. 
Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreTerritori i 
regidor de gestió territorial, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreEficient de l’Ajuntament de Deltebre i regidora de gestió interna, en ús 
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 
 

Exp. General: 2022/2947    
Assumpte:  DECLARACIÓ DESERTA LICITACIÓ 

 
ANTECEDENTS 
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1.- Per part de la unitat gestora/promotora, es va posar de manifest la necessitat 
d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la celebració de la Contractació 
administrativa de les obres referents al projecte "XARXA VERDA DE 
MIBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL 
CARRILET, FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL 
DESAIGÜE DEL PRESTAMO PER MIG DE PROCEDIMENT OBERT 
ORDINARI, i es va justificar les necessitats que es pretenen cobrir per mig de la 
celebració del contracte. 
 
2.- Es van incorporar a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
i el Plec de prescripcions tècniques en els quals han de regir-se la contractació.  
 
3.- La Intervenció i la Secretaria municipals van emetre informe de fiscalització 
d’aquesta fase del procediment favorable, sense objeccions. 
 
4.- Amb data 25 de maig de 2022 el Ple de la Corporació, va acordar entre 
d’altres: 
 

a) Aprovar l’expedient de contractació administrativa de les obres 
referents al projecte "XARXA VERDA DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL 
CARRILET, FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA 
DEL DESAIGÜE DEL PRESTAMO” per mig de procediment obert 
ordinari, amb pressupost base de licitació de: 

 

El termini d’execució és de 8 mesos. 

 
4.- En conseqüència es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació 
procedint a la publicació  en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que 
en el termini de 26 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació es 
presentessin les proposicions que s'estimessin pertinents.  
 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

13 
 

5.- Transcorregut el termini de licitació no s’ha presentat cap oferta de la qual 
cosa se’n deixa constància a l’expedient de contractació. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques (PCAP i PPT). 

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la 
que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP) 

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector 
públic (en endavant RD 817/2009). 

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible 
amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

f. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades)  

g. Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la 
protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions 
electròniques 

h. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals 

 
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar deserta la licitació referent a l’expedient de contractació 
administrativa de les obres referents al projecte "XARXA VERDA DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL 
CARRILET, FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL 
DESAIGÜE DEL PRESTAMO” per mig de procediment obert ordinari. 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
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Segon.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de la mesa de 
contractació.  
 
Tercer.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació. 
 
Quart.- Aquest acord serà traslladat a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea Promotora per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 11 de juliol de 2022. Lluïsa Ventura Galiano”. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor de la 

proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE CANVI DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
DIPOSITADA PER RESPONDRE DE LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 
D'OBRES REFERENTS AL PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DEL 
PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS DE DELTEBRE, PER MIG DE 
PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA -LOT 4.- 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 #DeltebreEficient 
de data 20 de juliol de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia 
de l’Àrea #DeltebreEficient i regidora d’hisenda, procedeix a la lectura en la seva 
part bastant a la proposta següent: 
 
“La qui subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a Tinenta d’Alcaldia de 
#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 
ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 

Exp. General:  2022/1525    
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Assumpte:   CANVI DE GARANTIA 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- Previs els tràmits escaients, amb data 29 de juny de 2022, es va adjudicar el 
contracte D'OBRES REFERENTS AL PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DEL 
PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS DE DELTEBRE, Lot 4 - Control de 
qualitat a l’empresa TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL. Per un import de: 

 

Base IVA Total 

45.716,30 € 9.600,42 € 55.316,72 € 

 

L’adjudicació es amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques 
aprovats, i amb característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que 
n’han determinat la selecció. 
 
2.- Per mig d’entrada, amb les següents dades: 

ID Registre: E/003683-2022  
Data i hora: 08/07/2022 14:47:55  
Dades del Sol·licitant Nom: Enric Pujol Altimiras  
Raó social: TPF GETINSA EUROESTUDIOS  
DNI / NIF: B84840685 Domicili:  

 
La interessada sol·licita que s’accepti els canvi de garantia en metàl·lic per aval. 
 
3.- Per part de secretaria i contractació s’ha informat sobre la sol·licitud i 
Tresoreria ah informat favorable respecte el canvi. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques (PCAP i PPT). 

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la 
que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP) 

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector 
públic (en endavant RD 817/2009). 

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible 
amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 
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e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

f. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades)  

g. Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la 
protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions 
electròniques 

h. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals 

 
Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació demano que s’adoptin els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Acceptar el canvi de garantia definitiva sol·licitat i en conseqüència, 
d’acord amb l’informe de la tresoreria municipal, acceptar la fiança en 
assegurança de caució núm. 2N-G-268.001.200: 
 

Import Fase Operació 

2.285,82.-€ CON 320220000915 

 

Entitat avaladora CIF Adreça 

GENERALI ESPAÑA,SA. A28007268 C. Orense, 2 
28020 Madrid 

 
com garantia de l’exp. 2022/1525 Lot 4 Control de Qualitat i en substitució de la 
fiança presentada en metàl·lic el dia 22 de juny de 2022, pel mateix import i 
concepte. 
 
 
Tercer.- Notificar a la interessada el present acord amb els recursos escaients 
que procedeixen contra el mateix. 
 
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu interposar recurs 
especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. 
 
Aquest recurs es podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la recepció d’aquesta notificació, o bé, a comptar des de la data 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
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d’enviament de la mateixa, sempre que l’acte objecte de notificació s’hagués 
publicat el mateix dia al perfil del contractant, de conformitat amb el que estableix 
l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
Tanmateix podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
  
Quart.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea promotora de la contractació per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 12 juliol de 2022. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà d’abstenció a 

la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb quinze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts), 
Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos 
Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i una abstenció d’Aleix 
Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. 
Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a l’execució 
d’aquest acord. 
 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ I INCOACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA D'OBRES 
REFERENTS A LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE RÒTULA, XARXA VERDA 
DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL 
CARRILET, FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL 
DESAIGÜE DEL PRESTAMO PER MIG DE PROCEDIMENT OBERT DE 
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TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.- 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 l’Àrea #DeltebreEficient, de data 20 de juliol de 2022, el 
Sr. Francisco Castro, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreTerritori i regidor de 
gestió territorial, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta 
següent: 
 

“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreEficient de l’Ajuntament de Deltebre i regidora de gestió interna, en ús 
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 
 

Exp. General: 2022/2947    
Assumpte:  LICITACIÓ 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- Per part de la unitat gestora/promotora, s'ha posat de manifest la necessitat 
d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la celebració de la contractació 
administrativa de les obres referents a la modificació del projecte "RÒTULA 
- XARXA VERDA DE MIBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL 
PASSEIG DEL CARRILET, FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL DESAIGÜE DEL PRESTAMO PER MIG DE PROCEDIMENT 
OBERT ORDINARI, i s’ha justificat les necessitats que es pretenen cobrir per 
mig de la celebració del contracte. 
 
2.- S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
i el Plec de prescripcions tècniques en els quals han de regir-se la present 
contractació.  
 
3.- La Intervenció ha emès informe de fiscalització d’aquesta fase del 
procediment favorable, sense objeccions. 
 
4.- Per part de Secretària s'ha informat favorablement l'aprovació de l'expedient.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques (PCAP i PPT). 

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la 
que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP) 
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c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector 
públic (en endavant RD 817/2009). 

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible 
amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

f. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades)  

g. Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la 
protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions 
electròniques 

h. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals 

 
Per tot això, el Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació administrativa de les obres 
referents a la modificació del projecte "RÒTULA - XARXA VERDA DE 
MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL 
CARRILET, FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL 
DESAIGÜE DEL PRESTAMO” per mig de procediment obert ordinari, amb 
pressupost base de licitació de: 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL......................................................................   1.784.504,99 € 
 
13 % Despeses Generals SOBRE 1.784.504,99................................................................ 231.985,65 € 
 
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.784.504,99..................................................................... 107.070,30 € 
 
21 % IVA SOBRE 2.123.560,94 ........................................................................................... 445.947,80 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE ……………….………………………………….  2.569.508,73 € 

El termini d’execució és de 8 mesos. 

 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació. 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
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Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la 
publicació  en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que en el termini 
de 26 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació es presentin les 
proposicions que s'estimin pertinents.  
 
Quart. Autoritzar la despesa per l’import de licitació amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària prevista per la intervenció acctal. i, si escau, comprometre els 
crèdits necessaris, en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 
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.  
 
El finançament de l’obra es condicionat a la disposició i efectivitat dels recursos 
que l’han de finançar, en conseqüència se sotmet l'adjudicació a la condició 
suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el 
contracte, considerant-se la contractació anticipada. 
 
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 
composició en el perfil de contractant: 
 

Funció Membre Veu Vot 

La 
Presidenta 
de la Mesa 

Tinenta d’Alcaldia Ajuntament de Deltebre, Àrea 
#DeltebreEficient  
Lluïsa Ventura 

Sí Sí 

Vocal Tinent d’Alcaldia Ajuntament de Deltebre, Àrea 
#DeltebreTerritori 

Sí Sí 

Vocal Secretari Municipal  
David Torres 

Sí Sí 

Vocal Interventora Municipal  
Lorena Navarro 

Sí Sí 

Vocal Responsable tècnic de l’Àrea promotora de la 
contractació  
Alfons Fors 

Sí Sí 

Secretari de 
la Mesa 

Funcionari/a de l’Àrea Àrea #DeltebreEficient 
Cecília Vidal o Herènia Mauri 

Sí No 

 
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de la mesa de 
contractació.  
 
Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació. 
 
Vuitè.- Aquest acord serà traslladat a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea Promotora per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 20 de juliol de 2022. Lluïsa Ventura Galiano.”  
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà d’abstenció a 

la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà d’abstenció a la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) 
i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat 
el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a 
l’execució d’aquest acord. 
 

 
9È.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA, DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 146/2022 DE TARRAGONA, QUE EN 
EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 380/2019-C, ESTIMA EL RECURS 
INTERPOSAT PEL SR. JOAN ALGINET I ALIAU CONTRA L’AJUNTAMENT 
DE DELTEBRE.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que 
el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió 
Informativa de l’Àrea #DeltebreEficient, de data 20 de juliol de 2022, el Sr. Andreu 
Curto Castells, regidor d’atenció i participació ciutadana i transparència, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea 

#DeltebreEficient, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al 

Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 

 
I. Fets  
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1. El Sr. Joan Alginet i Aliau va interposar una demanda contra l'acord del ple de 
l'Ajuntament de data 9 de setembre de 2019, pel qual es va desestimar el recurs 
de reposició interposat contra l’acord del ple de 4 de juliol de 2019, que va 
aprovar el règim de dedicació i retribució dels càrrecs electes municipals.  
 
Aquesta demanda es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Tarragona amb el número de procediment ordinari núm. 380/2019-C  
 
2. En data 23 de maig de 2022 l'esmentat Jutjat va dictar la sentència núm. 
146/2022, de per la qual s'estima la demanda presentada per la part actora.  
 
Aquesta Sentència va esdevenir ferma per la diligència de data 5 de juliol de 
2022.  
 
La part dispositiva de la sentència estableix:  
 
"FALLO. Estimo el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto a 
instancia de don Joan Alginet Aliau contra el Ayuntamiento de Deltebre, anulando 
y dejando sin efecto los puntos primero y tercero del Acuerdo del Pleno de fecha 
4 de julio de 2019 objeto de autos.”  
 
II. Fonaments de dret  
 
L'article 71 de la LJCA determina el contingut de les sentencies estimatòries dels 
recursos contenciosos i els article 103 i següents l'execució de les mateixes.  
 
En conseqüència, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS:  
 
Primer. Restar assabentats de la sentència núm. 146/2022 de 23 de maig de 
2022, dictada pel Jutjat Contenciós núm. 2 de Tarragona en el procediment 
ordinari núm. 380/2019-C  
 
Segon. Procedir a l’execució de la sentència ferma en els seus estrictes termes, 
d’acord amb els art. 103 i concordants de la LJCA  
 
Tercer. Notificar aquests acords al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
Tarragona als efectes legals oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 15 de juliol de 2022. Lluïsa Ventura Galiano.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor de la 

proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
10È.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA PER APROVAR EL RÈGIM DE 
DEDICACIÓ I RETRIBUCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES DE L'AJUNTAMENT 
DE DELTEBRE.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. 
Andreu Curto Castells, regidor d’atenció i participació ciutadana i transparència, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com alcalde-president, en ús de les facultats que la legislació 
vigent em concedeix, al ple de la Corporació elevo la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que, de conformitat amb el que diuen els articles 75 apartats 1, 2, 3 i 4, 75 
bis i 75 ter de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril que aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i als 
articles 62 i següents del Reglament Orgànic Municipal (ROM), els membres de 
la Corporació tenen dret a rebre la retribució que acordi el Ple quan exerceixin el 
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, i quan no sigui així, a 
percebre les assistències corresponents per la concurrència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació en la quantia i condicions que 
acordi el Ple de la mateixa i, en tot cas, les indemnitzacions corresponents per 
les despeses ocasionades en exercici del seu càrrec, a la vegada que es limita 
el nombre de membres que poden exercir el seu càrrec en regim de dedicació 
exclusiva.  
 
Ates que, així mateix, l'article 75 de la LRBRL estableix que anualment els 
pressupostos generals de l'Estat determinaran el límit màxim total que poden 
percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes 
retributius i d’assistències i estableix aquest límit en funció del nombre 
d'habitants i de distints percentatges respecte al sou establert per a un secretari 
d'Estat.  
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Ates el que s'estableix a l’article 18 del Reial-decret llei 24/2018, de 21 de 
desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 
l'àmbit del sector públic.  
 
Ates que per decret de l'Alcaldia número 1144/2019 de data 19 de juny es van 
nomenar els Tinents d’Alcaldia, decret que fou modificat en data 7 d’octubre de 
2021 mitjançant decret d’alcaldia 2002/2021. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia número 1143/2019 de data 19 de juny es va 
aprovar la organització municipal per a aqueta legislatura, tot establint a més de 
les competències que exerceix directament l'Alcaldia, les delegades a la Junta 
de Govern Local i en els regidors/es de l’equip de govern l’Alcaldia, decret que 
fou modificat en data 7 d’octubre de 2021 mitjançant decret d’alcaldia 2001/2021 
i posteriorment modificat en data 19 d’octubre de 2021 mitjançant decret 
d’alcaldia 2055/2021. 
 
En conseqüència, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Fixar les retribucions dels càrrecs d'aquesta Corporació en el cas que 
exerceixin les seves tasques en regim de dedicació exclusiva:  
 

Relació de 
càrrecs amb 

dedicació parcial 

%dedicació Retribució bruta 
mensual  

Primera Tinenta 
d’Alcaldia 

            100%      2.471,43 euros 

Altres Tinents 
d’Alcaldia 

            100%      2.114,29 euros 

 
Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, donant-los d’alta al règim 
general de la Seguretat Social i aplicant-se el percentatge d’IRPF individualitzat, 
segons la normativa de retencions de l’IRPF vigent. 
 
Segon. Fixar les retribucions dels càrrecs d'aquesta Corporació en el cas que 
exerceixin en regim de dedicació parcial:  
 

Relació de 
càrrecs amb 

dedicació parcial 

%dedicació Retribució bruta 
mensual  

Regidors/es en 
funcions delegades 

            75%      1.757,14 euros 
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Aquesta retribució es percebrà en catorze pagues, donant-los d’alta al règim 
general de la Seguretat Social i aplicant-se el percentatge d’IRPF individualitzat, 
segons la normativa de retencions de l’IRPF vigent. 
 
Tercer. Fixar el marc regulador del règim d’assistències següent: 
 
1.- Aprovar els imports, per les assistències als diferents òrgans col·legiats 
d’aquest ajuntament, següents:  
 
Assistència al Ple, amb 
independència de si 
són ordinaris o 
extraordinaris 

200 euros amb un 
màxim de 2.200 € 
anuals 

Assistència a la Junta 
de Govern Local, amb 
independència de si 
són ordinàries o 
extraordinàries 

339 euros amb un 
màxim de 16.272 € 
anuals 

Assistència a la Junta 
de Portaveus 

100 euros amb un 
màxim de 1.200 € 
anuals 

Assistència a les 
Comissions 
Informatives 
Permanents  

25 euros amb un màxim 
de 1.100 euros anuals 

  
2.- Deduccions: per manca d’assistències a les sessions de les juntes de govern 
local (membres de ple dret o d’altres regidors en funcions delegades de cartipàs 
municipal en qualitat de convidats/des), a les sessions plenàries, juntes de 
portaveus i a 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. 
 
3.- Les comeses especials que s’hagin d’efectuar pels membres de l’ajuntament 
fora del terme municipal, donaran lloc a l’assumpció per part d’aquest ajuntament 
de les despeses d’allotjament i manutenció. 
 
4.- Per les despeses de viatge, s’abonarà l’import corresponent per la utilització 
de qualsevol mitjà de transport. En el supòsit d’utilitzar el vehicle propi, s’abonarà 
el quilometratge en base a l’establert a la legislació vigent entenent que a més 
s’inclouen les despeses d’autopista i pàrquing. 
 
5.- Els membres de la Corporació afectats pel que estableix l’article 75.1 i 2 de 
la Llei LRBRL no percebran cap tipus de quantitat per assistència.  
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Quart. Les retribucions establertes als apartats anteriors es modificaran d'acord 
amb el que disposin al respecte els pressupostos generals de l'Estat o qualsevol 
altra normativa que sigui d'aplicació. 
 
Cinquè.- Aquest acord entrarà en vigor a partir del dia 1 d’agost de 2022 i 
s’establirà mitjançant decret d’alcaldia la concreció de les retribucions i 
dedicacions a percebre per a cada càrrec electe. 
 
Sisè. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats. 
 
Setè. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'anuncis de la corporació. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 22 de juliol de 2022. Lluís Soler Panisello.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà en contra de 

la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà d’abstenció a la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts), 
quatre vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau 
Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu 
(ERC-MD) i un vot en contra d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit 
el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a 
efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ I INCOACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS 
BÀSICS D'IMATGE DE POBLE (RSU, JARDINERIA, NETEJA VIÀRIA, 
NETEJA DESAIGÜES, MANTENIMENT PLATGES). Enunciat el contingut 
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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 l’Àrea #DeltebreEficient de 
data 20 de juliol de 2022, el Sr. Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreSostenible i regidor de polítiques ambientals i platges, procedeix a la 
lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea 

#DeltebreEficient i regidora de la subàrea de gestió interna, en ús de les facultats 

que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 

INFORMACIÓ: 

 

Exp. General: 2022/3075    
Assumpte:  LICITACIÓ 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- Per part de la unitat gestora/promotora, s'ha posat de manifest la necessitat 
d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la celebració del contracte de 
referència, CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS BÀSICS 
D'IMATGE DE POBLE (RSU, JARDINERIA, NETEJA VIÀRIA, NETEJA 
DESAIGÜES, MANTENIMENT PLATGES), i s’ha justificat les necessitats que 
es pretenen cobrir per mig de la celebració del contracte. 
 
2.- S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars 
i el Plec de prescripcions tècniques en els quals han de regir-se la present 
contractació.  
 
3.- La Intervenció ha emès informe de fiscalització d’aquesta fase del 
procediment favorable, sense objeccions. 
 
4.- Per part de Secretària s'ha informat favorablement l'aprovació de l'expedient.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques (PCAP i PPT). 

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la 
que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (LCSP) 
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c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector 
públic (en endavant RD 817/2009). 

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no s’oposi, contradigui o resulti incompatible 
amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP). 

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

f. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes 
dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades)  

g. Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la 
protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions 
electròniques 

h. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals 

 
Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació demano que s’adoptin els 
següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de serveis bàsics d'imatge de 
poble (RSU, jardineria, neteja viària, neteja desaigües, manteniment 
platges) mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, amb 
pressupost base de licitació de: 
 

PRESTACIÓ SERVEI  
Pressupost 

base IVA 
exclòs: 

Tipus 
IVA 

IVA  
Pressupost base 

IVA inclòs:  

A 
Recollida RSU i 
deixalleries 3.273.735,08 € 10% 327.373,51 € 3.601.108,59 € 

 

B 
Servei de neteja 
viària 2.286.020,86 € 10% 228.602,09 € 2.514.622,94 € 

 

C Neteja platges 458.211,06 € 10% 45.821,11 € 504.032,16 € 
 

D Jardineria 819.712,85 € 21% 172.139,70 € 991.852,55 € 
 

E Desaigües 346.727,83 € 10% 34.672,78 € 381.400,61 € 
 

SUMA (A+B+C+D+E) 
 

7.184.407,68 € 
 

 
808.609,18€ 

 
7.993.016,86 € 

 

F 
Neteja solars i 
altres, a preus 
unitaris 

619.834,71 € 21% 130.165,29 € 750.000,00 €  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
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TOTALS 7.804.242,39 €  938.774,47 € 8.743.016,86 €  

 

TERMINI D'EXECUCIÓ: 
5 anys amb inici l’1 de gener de 2023 

PRÒRROGA 
Prorrogable anualment, màxim de dos 
pròrrogues  

 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació. 
 
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la 
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, per que en el termini 
no inferior a trenta-cinc dies des de la data d'enviament de l'anunci de 
licitació a l'Oficina de Publicacions de la Unió Europea es presentin les 
proposicions que s'estimin pertinents.  
 
Quart.- Comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de 
conformitat amb l'art. 174 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. L’import 
de licitació amb càrrec a l'aplicació pressupostària prevista per la intervenció 
acctal. i, si escau. Tot plegat atenent que es tracta d’una contractació anticipada 
i que a més la prestació implica varies anualitats. 
 
Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 
composició en el perfil de contractant: 
 

Funció Membre Veu Vot 

La 
Presidenta 
de la Mesa 

Tinenta d’Alcaldia Ajuntament de Deltebre, Àrea 
#DeltebreEficient  
Lluïsa Ventura  

Sí Sí 

Vocal Tinent d’Alcaldia de l’Àrea promotora 
Francisco Castro 

Sí Sí 

Vocal Secretaria Municipal  
David Torres 

Sí Sí 

Vocal Intervenció Municipal  
Lorena Navarro 

Sí Sí 

Vocal Responsable tècnic de l’Àrea promotora de la 
contractació  
Felip Carles  

Sí Sí 

Secretari de 
la Mesa 

Funcionari/a de l’Àrea Àrea #DeltebreEficient 
Herènia Mauri o Cecília Vidal 

Sí No 

 
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de 
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de la mesa de 
contractació.  
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Setè.- Notificar el present acord als membres de la mesa de contractació. 
 
Vuitè.- Aquest acord serà traslladat a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea Promotora per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 20 de juliol de 2022. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà d’abstenció a 

la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà en contra de la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts), 
quatre vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-
MD) i una abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP)  i per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que 
calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

#DeltebreTerritori 

GESTIÓ TERRITORIAL 
 

 

 
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL PROJECTE RÓTULA, XARXA VERDA DE MOBILITAT 
SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET, FASE 
1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL DESAIGÜE DEL 
PRESTAMO PER MIG DE PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ 
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ORDINÀRIA. 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 #DeltebreTerritori de data 20 de juny de 2022, el Sr. Francisco Castro 
Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreTerritori i regidor de gestió 
territorial, procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial de l’Ajuntament de Deltebre, en ús 
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 25 de maig de 2022, es van adoptar, 

entre d’altres, els següents acords: 

“1r.- Adequar el títol del projecte passant de projecte executiu Xarxa de Mobilitat 
Sostenible del Delta de l’Ebre. El passeig del carrilet Fase 1 Etapa 1 a projecte 
executiu Xarxa Verda de Mobilitat Sostenible del Delta de l’Ebre. El passeig del 
carrilet, Fase 1, Etapa 1. Acondicionament i millora del desaigüe del Prestamo. 
 
2n.- Incorporar al projecte les aportacions tècniques de la Comunitat de Regants 
de l’Esquerra de l’Ebre així com els ajustos tècnics que ha realitzat el tècnic 
redactor del projecte. 
 
3r.- Aprovar definitivament el projecte executiu Xarxa Verda de Mobilitat 
Sostenible del Delta de l’Ebre. El passeig del carrilet, Fase 1, Etapa 1. 
Acondicionament i millora del desaigüe del Prestamo redactat per Albacar 
Enginyers, SLP amb un pressupost per contracta IVA inclòs de dos milions 
quatre-cents quaranta-sis mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb trenta-nou 
cèntims //2.446.853,39 € //”. 
 
Vist que s’ha de procedir a modificar l’esmentat projecte degut a què el context 
internacional ha provocat que s’hagi de fer una revisió de preus i per tant un canvi 
del model constructiu minimitzant l’increment econòmic. 
 
Vist que s’ha d’adequar també el títol del projecte passant de projecte executiu 
Xarxa de Mobilitat Sostenible del Delta de l’Ebre. El passeig del carrilet Fase 1 
Etapa 1 a projecte executiu Rótula, Xarxa Verda de Mobilitat Sostenible del Delta 
de l’Ebre. El passeig del carrilet, Fase 1, Etapa 1. Acondicionament i millora del 
desaigüe del Prestamo. 
 
Vista la redacció de la modificació del projecte executiu “Rótula, Xarxa Verda de 
Mobilitat Sostenible del Delta de l’Ebre. El passeig del carrilet, Fase 1, Etapa 1. 
Acondicionament i millora del desaigüe del Prestamo,”, per part d’Albacar 
Enginyers, SLU. 
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Vist que la competència per tal d’aprovar el projecte executiu correspon al ple 
municipal de conformitat amb l’establert a  la disposició addicional segona de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 22.2.ñ) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Vistos els informes favorables dels tècnics municipals respecte la idoneïtat del 

projecte esmentat. 

Per tot l’esmenta anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació del projecte executiu Rótula, Xarxa Verda 
de Mobilitat Sostenible del Delta de l’Ebre. El passeig del carrilet, Fase 1, Etapa 
1. Acondicionament i millora del desaigüe del Prestamo, redactat per Albacar 
Enginyers, SLP amb un pressupost per contracta IVA inclòs de dos milions cinc-
cents seixanta-nou mil cinc-cents vuit euros amb setanta-tres cèntims 
//2.569.508,73 € //. 
 
2n.- Exposar al públic el projecte així aprovat mitjançant anuncis al BOPT 
(Butlletí Oficial de la Província), al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya), i al setmanari  l’Ebre així com als llocs de costum d'aquest 
Ajuntament per què pugui ser objecte de les reclamacions  que  es considerin  
adients,  de conformitat amb  el previst  als articles 37 i 38 del Decret 170/1995, 
de 13 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s'aprova el 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
3r.- El termini d'exposició pública del projecte ha de ser de TRENTA dies hàbils 
i si no es presenten al·legacions al mateix s'entendrà aprovat definitivament. En 
el cas que se'n presentin seran resoltes pel ple municipal, segons estableix 
l'art. 264 de la Llei Municipal de Regim Local de Catalunya i indica el Reglament 
d'Obres esmentat. 

 
Al mateix temps, s’haurà de comunicar aquesta modificació als organismes 
afectats que consten als informes redactats pels tècnics municipals de 
l’Ajuntament de Deltebre. 

 

4t . -  Que pel secretari de la Corporació, mitjançant diligencia certificada, es 
faci constar si ha hagut o no reclamacions per a poder aprovar el projecte 
definitivament o prendre els acords que calgui. 

 

5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de gestió territorial per al seu 
coneixement. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 15 de juliol de 2022. Francisco Castro Casanova.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 

Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà d’abstenció a 

la proposta. 

Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 

posicionament serà d’abstenció a la proposta 

Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 

posicionament serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
cinc vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) 
i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat 
el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde informa que ha rebut una 

trucada per part de la policia local i li han comunicat un greu accident amb 

possibles víctimes mortals que acaba de passar al casc urbà del municipi i 

proposa a la resta de grups municipals la suspensió del ple, aprovant-se per 

unanimitat. 

S’acorda també que la resta de punts de l’ordre del dia de la part resolutiva, 

concretament les tres mocions presentades pel grup municipal d’ERC-MD es 

passin a debat i votació al proper ple municipal. 

 

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. 
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L’Alcalde,        El secretari acctal., 
 
 
 
 
 
Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 
 

  
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


