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                   ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 8/2022 
DATA:  28 DE SETEMBRE DE 2022 
HORA INICI: 21:30 H 
HORA FINALITZACIO: 23:08 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, Sra. Laura Fabra Verge, Sra. 
Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó, Sra. Neculina Nicoleta Autu 
i Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Sr. Joan Alginet Aliau (per representació del CAT). 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 

- ORDINARIA NÚM. 7/2022, DE DATA 27 DE JULIOL DE 2022 
 
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
#DeltebreEficient 
 
HISENDA 
 
2N.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 2N 
TRIMESTRE DE 2022.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte
de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art.16 Ordre
HAP/2105/2012 2n trimestre de 2022, restant el Ple assabentat. 
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3R.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ I DE LA JUSTIFICACIÓ 
DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 2N TRIMESTRE DE 2022 AL MINISTERI 
D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de 
l’ordre del dia, es dona compte de l’informe d’execució i de la justificació del
seguiment del pla d’ajust 2n trimestre de 2022 al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, restant el Ple assabentat.
 
4T.- DONAR COMPTE DE L’OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE
MOROSITAT CORRESPONENT AL 2N TRIMESTRE DE 2022 TRAMÈS AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest 
punt de l’ordre del dia, es dona compte de l’obligació de la tramesa de la Llei de 
morositat 2n trimestre de 2022, restant el Ple assabentat. 
 
5È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 2N TRIMESTRE DE 
2022 D’ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS
AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte del període mig de pagament 2n
trimestre de 2022 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el ple assabentat. 
 
6È.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2166/2022
D’APROVACIÓ LINIES FONAMENTALS PRESSUPOST 2023.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte del decret d’alcaldia número
2166/2022 referent a les línies fonamentals del pressupost 2023, restant el Ple 
assabentat. 
 
PERSONAL 
 
7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL RELACIÓ,
DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE, PLA D’ORDENACIÓ DELS RECURSOS HUMANS (ANNEX
REGLAMENT DE PRODUCTIVITAT) I ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER 
ALS EMPLEATS PÚBLICS DE 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 21 de setembre de 2022, la Sra. Ingrid Santiago 
Casanova, regidora de personal, procedeix a la lectura en la seva part bastant a 
la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, regidora de personal 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 
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 RLT 

Atès que aquest ajuntament ha portat a terme la valoració dels llocs de treball 
que es configura com la tècnica que marca el valor d'un lloc en una determinada 
organització, amb l'objectiu de crear una estructura salarial basada en la 
naturalesa de les funcions i responsabilitats assumides i no en els mèrits de la 
persona, establint-se el gruix de les retribucions pel que es fa i no pel que és o 
ha estat. 

Atès que s’ha elaborat un manual de valoració com a instrument que s'utilitzarà
per establir la importància de cada lloc de treball en relació amb els altres. En el 
cas concret de l'Ajuntament de Deltebre, tots els seus llocs de treball tenen unes 
característiques o factors comuns. No obstant això, no es tracta d'obtenir una 
llista exhaustiva de factors, sinó de deduir uns que, sent comuns a la pràctica 
majoria, serveixen per establir diferències lògiques entre ells. 

Atès que la valoració de llocs de treball té com a objectiu establir els criteris 
retributius de cada lloc, basant-se en els tres criteris legalment establerts: 
retribucions bàsiques, complement de destí i complement específic. 

El Manual de Valoració dels Llocs de Treball de l'Ajuntament de Deltebre s'ha 
elaborat sobre la base de l'anomenat "mètode de punts per factor", sistema que 
destaca per les seves propietats d'objectivitat, també fins i tot en l'àmbit de la 
igualtat. 

Atès que el mètode de punts per factor consisteix bàsicament en establir una 
sèrie de factors de valoració, atribuint diferents graus a cada un dels factors i 
assignant una puntuació diferent a cada grau. És a dir, en la valoració dels llocs 
de treball es tracta d'assignar a cada lloc, a cada factor, el grau que s'ajusta als 
requisits d'aquell. 

Atès que per tal d’establir el complement de destinació i complement específic
de cadascun dels llocs de treball s’han tingut en compte una sèrie de factors,
concretament 4 factors per al complement de destinació i 14 factors per al 
complement específic. 

Atès que també s’ha procedit a la descripció de cadascun dels llocs de treballs
tant els existents com els possibles de nova creació amb un resum del lloc de 
treball i les activitats principals a desenvolupar. 

Atès que aquesta relació, descripció i valoració de llocs de treball començarà a 
tenir efectes el dia 1 de gener de 2023. 

PORH 

 
Atès que aquest ajuntament també ha elaborat un Pla d’Ordenació dels RRHH
que té com a objectius contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels 
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serveis amb un òptim nivell de qualitat i productivitat i de l’eficiència en la
utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada 
dels seus efectius, la seva millor distribució, la seva selecció, avaluació, formació, 
desenvolupament i promoció professional, així com retribució.   

Atès que els objectius del PORH són els següents:  

o Millorar la qualitat de l'ocupació potenciant l'estabilitat del personal i la 
reducció de la temporalitat. 

o Planificar adequadament les plantilles d'acord amb les necessitats actuals 
i futures.  

o Promoure i mantenir una gestió adequada, eficaç, eficient i sostenible dels 
serveis.  

o Adequar l'estructura i ordenació de recursos humans a les necessitats 
actuals i futures. 

o Garantir la renovació i el rejoveniment de la plantilla mitjançant l'aplicació 
dels sistemes d'entrada i sortida previstos en la normativa vigent.  

o Potenciar mesures d'incentivació i promoció professional.  

o Establir aquells llocs de treball i aquelles tasques específiques que han de 
ser incloses en el sistema retributiu de responsabilitats orgàniques i 
d’assignació de funcions transitòries. 

Atès que les sis línies d'actuació són les següents:  

1. Millorar la qualitat de l'ocupació potenciant l'estabilitat del personal i la reducció 
de la temporalitat.  

2. Millorar el marc organitzatiu i la gestió per processos. 

3. Definir i implementar un model de perfeccionament en la gestió i implantar 
sistemes d'avaluació del personal.  

4. Establir mecanismes de detecció del talent i promoure el desenvolupament 
professional.  

5. Revisar i millorar els sistemes de gestió de recursos humans. 

6. Establir llocs de treball i tasques específiques incloses en el sistema retributiu 
de responsabilitats orgàniques i d’assignació de funcions transitòries.  
 
Atès que aquest document tindrà una vigència de 4 anys fins finalitzar l’exercici
econòmic 2026.  

Atès que d'acord amb la seva finalitat com a document marc de planificació i el 
seu caràcter dinàmic, el PORH incorporarà al llarg de la seva vigència els acords 
i pactes concrets que es puguin adoptar en matèria d'ordenació de recursos 
humans, ja sigui com a noves accions o com a modificació de les que ja hi 
estiguin incorporades. Per a totes aquestes incorporacions, la resolució per la 
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qual es determini la seva publicació indicarà la seva ubicació dins de les línies 
d'actuació i la seva relació amb les accions ja incloses en el PORH. 

Atès que la implementació de tota l’operativa que comporta el desplegament de
la nova regulació dels llocs de treball, més enllà dels períodes fixats anteriorment, 
es durà a terme durant els primers nou mesos de l’exercici 2023. 

Atès que el PORH també inclou com a annex núm. 1 el Reglament regulador 
dels criteris quantificadors del complement de productivitat dels/de les 
empleats/des públics/es de l’Ajuntament de Deltebre, que té per objecte regular
la gestió i quantificació del Complement de Productivitat, atenent els principis 
recollits a l'article 24. c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 
5 del Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, que aprova el Règim de Retribucions 
dels Funcionaris/àries de l'Administració local. 

 
Atès que aquest reglament de productivitat s'aplicarà als/a les empleats/des 
públics/es, ja sigui personal funcionari, de carrera i interí, laboral fix, indefinit o 
temporal amb almenys 1 any d'antiguitat al servei de l'Ajuntament de Deltebre, 
amb independència de l'àrea, jeràrquica i funcionalment, a la qual es trobi 
adscrit/a. 
 
Atès que el Complement de Productivitat retribueix l'especial rendiment, l'activitat 
extraordinària i l'interès i iniciativa amb què els/les empleats/des públics/es 
exerceixen les seves funcions, amb independència del rang del mateix en 
l'estructura administrativa i del nivell de complement de destinació que tingui 
assignat el lloc que ocupin dins dels establerts a la Relació de Llocs de Treball i 
per tant, es constitueix com un element retributiu motivador, encaminat a 
fomentar la implicació dels/de les empleats/des públics/es en el funcionament de 
l'Ajuntament de Deltebre. 
 

ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DE 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 

Atès que aquest ajuntament també ha elaborat l’acord comú de condicions per
als empleats públics de l’Ajuntament de Deltebre, que té per objecte la regulació
de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Deltebre. 

Atès que aquest acord s'aplicarà íntegrament als funcionaris de carrera, als 
funcionaris interins, als funcionaris en pràctiques, i al personal laboral que tinguin 
alguna de les vinculacions següents: per temps indefinit, indefinit fix, o temporal. 
S'aplicarà també en tot allò que sigui compatible amb la naturalesa de la seva 
relació als contractats mitjançant contractes formatius. 
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Atès que els efectes d’aquest acord s’iniciaran l’1 de gener de 2023, amb
independència de la data de la seva publicació, i tindrà vigència fins el 31 de 
desembre de 2026, prorrogant-se d’any en any si no existeix denúncia expressa
de les parts, la qual s’haurà d’efectuar per alguna de les parts signants amb una
antelació mínima d’un mes a la finalització del seu període de vigència. 

 
Atès que tant la relació, descripció i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament
de Deltebre, el Pla d’Ordenació dels recursos humans i l’Acord comú de
condicions per als empleats públics de l’ajuntament de Deltebre van ser objecte
de negociació col·lectiva entre els representats d’aquest ajuntament amb els 
membres del Comitè d’Empresa tant del personal funcionari com del personal
laboral així com amb els sindicats, aprovant-se per unanimitat mitjançant acta 
que es va aixecar el passat dia 9 de setembre de 2022 i amb la signatura de tots 
els documents que es passen a aprovació pel plenari municipal. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació
dels següents ACORDS: 
 
1r.-  Aprovar inicialment la relació, descripció i valoració de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Deltebre i el Pla d’Ordenació dels recursos humans on s’inclou el
Reglament de Productivitat que s’adjunta a la documentació annexa a la
proposta. 
 
2n.- Exposar la relació, descripció i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament
de Deltebre i el Pla d’Ordenació dels recursos humans on s’inclou el Reglament
de Productivitat al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions. L’aprovació inicial de la relació, descripció i valoració de llocs de 
treball de l’Ajuntament de Deltebre i el Pla d’Ordenació dels recursos humans on 
s’inclou el Reglament de Productivitat es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà
en vigor l’1 de gener de 2023 
 
3r. Aprovar inicialment l’Acord comú de condicions per als empleats públics de 
l’ajuntament de Deltebre  
 
4t.- Remetre el mateix mitjançant plataforma electrònica als Serveis Territorials 
d’Empresa i Treball a les Terres de l’Ebre als efectes de la seva exposició pública
i posterior publicació per a la seva entrada en vigor l’1 de gener de 2023. 
 
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees d’hisenda
i personal per al seu coneixement. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de setembre de 2022.- Sgt. Ingrid Santiago 
Casanova.” 
 
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), 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) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i quatre vots d’abstenció de Laura Fabra Verge (ERC-
MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) 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 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ CONVENI ENTRE LA 
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, EL DEPARTAMENT D'EMPRESA 
I TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE, PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA DE SOSTENIBILITAT TURÍSTICA 
A 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 21 de setembre de 2022, la Sra.
Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient i regidora
de gestió interna, procedeix a la lectura en la seva part bastant a 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: 
 
Atès que la Conferencia Sectorial de Turisme que va tenir lloc el 28 de juny de 
2022 va ratificar l’aprovació del Pla de Sostenibilitat Turística Rótula, Red de 
Mobilitat Sostenible en el Delta de l’Ebre. Fase 1: Etapa 1: Passeig del Carrilet i
Hub del Carrilet. 
 
Atès que s’ha de procedir a l’aprovació del conveni entre la Secretaria de Estado
de Turismo, el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i 
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l’Ajuntament de Deltebre per a l’execució del Pla de Sostenibilitat Turística al
municipi de Deltebre. 
 
Atès que el present conveni té per objecte articular la col·laboració entre les parts 
signants amb l’objectiu d’executar el del Pla de Sostenibilitat Turística Rótula,
Red de Mobilitat Sostenible en el Delta de l’Ebre. Fase 1: Etapa 1: Passeig del
Carrilet i Hub del Carrilet. 
 
Atès que a la clàusula quarta del conveni es preveu el cost de les actuacions i 
les aportacions de les parts que signen el conveni d’acord amb l’annex del
conveni on es preveuen la realització de les actuacions. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin
els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el conveni entre la Secretaria de Estado de Turismo, el Departament 
d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Deltebre, 
per a l'execució del Pla de Sostenibilitat Turística Rótula, Red de Mobilitat 
Sostenible en el Delta de l’Ebre. Fase 1: Etapa 1: Passeig del Carrilet i Hub del 
Carrilet, que té un total de 19 clàusules i un annex. 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura. 
 
3r.- Trametre el present acord a la Secretaria de Estado de Turismo i al 
Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya per als efectes 
que correspongui. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees d’hisenda
i de gestió interna per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de setembre de 2022. Lluïsa Ventura Galiano. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord.  
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9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA D'OBRES REFERENTS A LA MODIFICACIÓ DEL 
PROJECTE RÓTULA, XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL 
DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET, FASE 1, ETAPA 1.
CONDICIONAMENT 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
#DeltebreEficient de data 21 de setembre de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreEficient i regidora de la subàrea 
de gestió interna, procedeix a la lectura en la seva part bastant a 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:  Adjudicació del contracte 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per acord del ple municipal en sessió ordinària de data 27 de juliol de 2022, 
es va 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. 
CONDICIONAMENT 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 € 
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TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 
……………….…………………………………. 2.569.508,73 € 

El termini d’execució és de 8 mesos. 

 
2. Es va efectuar la publicació en el perfil del contractant. 

 
3. Havent seguit la tramitació corresponent, amb data 28 d’agost de 2022, es va
reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació definitiva de candidats 
admesos, havent-se presentat una única licitadora i amb la  següent oferta: 

 
 Licitadora Oferta 
1 ROMÀ 

INFRAESTRUCTUR
ES I SERVEIS, SAU 

 
4. Amb data 29 d’agost de 2022, el tècnic emet informe que posa de manifest els
següent: 
 
“(...) Primer. Relació d’empreses admeses que han formulat proposicions: 

 
1. ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU. 

 
Segon. Que la relació d’ofertes econòmiques presentades és la següent: 
 
 

Núm. EMPRESA 
OFERTA ECONÒMICA 

€ (IVA INCLÒS) 

1 
ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
SAU 

2.542.015,00 € 

 
 
Tercer. De conformitat amb els criteris de valoració establerts en el Plec de 
clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques, s’efectua la
següent valoració: 

 
- Valoració Criteri a:  Oferta econòmica    Punts:  50 punts 
  

 

Núm. EMPRESA 

OFERTA 
ECONÒMICA 

€ (IVA
INCLÒS) 

PUNTS 
OBTINGUTS 
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1 
ROMA INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS SAU 

2.542.015,00 
€ 

50 

 
 
Es valora en funció de la fórmula lineal la puntuació de les ofertes també 
depèn directament de l’import de la millor oferta, però no de la proporció que 
separi la millor oferta de la resta d’ofertes, sinó de la proporció que separi
cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació 
 

 
 
- Valoració Criteri b Millores:     Punts: 50 punts 
 
 
De conformitat amb els criteris de valoració establerts en el Plec de clàusules 
administratives i el Plec de prescripcions tècniques, per la valoració de 
l’apartat “b” millores, el resultats obtinguts han estat els següents: 
 
 
L’empresa no ha ofert cap millora 
 
 
Quart. Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, s’estableix
el següent quadre resum de les puntuacions obtingudes pels licitadors, 
ordenats en forma decreixent: 
 

 

Empresa Criteri A Criteri B TOTAL 

ROMA 
INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS SAU 

50 0 50 

 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Per tot l’anterior el tècnic que subscriu considera que l’empresa ROMA
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU és la que resulta més avantatjosa 
per a l’Ajuntament.  
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Que es detallen en el següent quadre les anualitats previstes d’acord informe
d’intervenció. 
 

ANUALITAT QUANTITAT ECONÒMICA (€) 
2022 742.014,18 € 
2023 1.800.000,82 € 
Total anualitats 2022 + 2023 2.542.015,00 € 
(...)” 

 
5.- Es va aprovar la relació classificada respecte la proposició única presentada 
en el procediment de licitació de referència: 
 

Núm. EMPRESA 

OFERTA 
ECONÒMICA 

€ (IVA
INCLÒS) 

PUNTS 
OBTINGUTS 

1 
ROMA INFRAESTRUCTURES I 
SERVEIS SAU 

2.542.015,00 
€ 

50 

 
6.- Així mateix es va requerir a ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU 
perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció 
d’aquest requeriment: 
 

• Constitueixi la garantia definitiva per un import del 5% del preu ofertat IVA 
exclòs i aporti justificant de constitució de l’esmentada garantia. 

• Aporti alta en l’Impost d’activitats econòmiques, referida a l’exercici corrent,
o l’últim rebut, juntament amb una declaració de no haver-se donat de baixa 
en la matrícula d’aquest impost. 

• Aporti degudament complimentats i signats els formularis establert en la 
fitxes Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura 
el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 
7.- La licitadora ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU va presentar en 
temps i forma la documentació requerida tret dels formularis complimentats que 
es poden emplenar correctament abans i durant les obres. 
 
8.- Per part de la Intervenció s’ha procedit a la fiscalització prèvia de l’acord. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques (PCAP i PPT). 
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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.- Adjudicar el contracte D'OBRES REFERENTS A LA MODIFICACIÓ 
DEL PROJECTE RÓTULA, XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET, FASE 1, ETAPA 1.
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL DESAIGÜE DEL PRESTAMO PER MIG 
DE PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA ROMA 
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, amb un termini d’execució de 8 mesos
i per un import de: 
 

 
 
Amb les següents anualitats en virtut de l’execució de l’obra: 
 

ANUALITAT QUANTITAT ECONÒMICA (€) 
2022 742.014,18 € 
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2023 1.800.000,82 € 
Total anualitats 2022 + 2023 2.542.015,00 € 

 
L’adjudicació és amb subjecció als plecs de clàusules administratives i tècniques
aprovats. 
 
Segon.- Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de fiscalització 
de la interventora acctal. 
 
Tercer.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el
corresponent contracte administratiu.  
 
Quart. Nomenar responsable del contracte al Sr. Alfons Fors i Callau, Tècnic 
Cap d’Obres Públiques i Serveis Municipals de l’Ajuntament de Deltebre. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la licitadora, a la unitat gestora i al/la 
responsable del contracte. Així mateix comunicar a l’empresa que en cas d’haver
de donar d’alta o modificar les dades bancàries, caldrà que aporti la sol·licitud
d’alta o modificació de dades bancaries a tercers degudament complimentada i
signada. 
 
Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic. 
 
Vuitè.- 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 adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 21 setembre de 2022. Sgt. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
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 Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-
MD) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el 
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tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte 
el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
#DeltebreActiu 
 
ESPORT I BENESTAR 
 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES
REGULADORES DE L’ATORGAMENT DELS PREMIS “ESPORT I
BENESTAR”. 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 #DeltebreActiu de data 21 de setembre de 2022, el Sr.
Robert Bertomeu Callau, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu i regidor
d’esport i benestar, procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta 
següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu, en ús de
les facultats que la legislació vigent em concedeix, al ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 

ANTECEDENTS 

 
Atès que és d’interès de l’Ajuntament l’atorgament dels premis “Esport i
Benestar”. 
 
Vistes les bases reguladores de l’atorgament dels premis “Esport i Benestar” que
tenen  com  objecte  potenciar  el  reconeixement social de la pràctica esportiva 
i posar de manifest l’esforç i la dedicació dels esportistes i les entitats, 
reconeixent la consecució d’alguna fita esportiva. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS). 
 

- Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS). 

 
- 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 (TRLMiRLC). 
 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. 
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- Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 

 
- Decret 175/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,

activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació  
pública i bon govern. 

 
- RO 130/2019, de 8 de març, que regula la BDNS. 

 
- Disposició Transitòria segona del Decret 271/2019, de 23 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de
Catalunya (RAISC).   

 
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 

Públics (LAECSP). 
 

Vist l’informe del TAG de #DeltebreActiu que consta a l’expedient. 
 
Per  tot  aquests antecedents i fonaments de dret, al Ple de la Corporació 
PROPOSO que s’adoptin els següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió dels  
“Premis Esport i Benestar”. 
 
SEGON.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les 
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es 
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de
definitiu sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a
la  publicació  del  text  íntegre  de  les mateixes al BOPT així com una referència  
d’aquesta publicació definitiva  al DOGC. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea
d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea d’esport i benestar, en ordre a
l’efectivitat del present acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 12 de setembre de 2022.- Robert Bertomeu Callau.” 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord.  
 
MOCIONS 
 
11È.- MOCIÓ D’ED-JUNTS PER RECONÈIXER LA FIGURA DE JOSEP BO 
CURTO.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor Sr.
Andreu Curto Castells, regidor del grup municipal ED-Junts procedeix a la lectura 
en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-MD, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Josep Bo Curto, més conegut com José del Sifonero, va nàixer a Jesús i Maria 
el 12 d’octubre de 1925. De ben menut ja es va interessar per aprendre música, 
amb el seu primer mestre i referent Leopoldo Segarra. Als 17 anys va integrar-
se a l’Orquestra Oriental i va ampliar els estudis musicals amb el mestre Joan
Monclús. No va ser fins a la dècada de 1950 quan es va dedicar a una de les 
seves principals passions: composar cançons amb lletres i himnes del nostre 
poble i de les nostres tradicions, com va ser el cas de Delta del Ebro, La Carretera 
del Córrer (1970), Terra d’arròs, terra de fang (1970) o el mateix Lo Carrilet de la 
Cava (1968), que ha acabat esdevenint tot un himne per al nostre municipi i per 
a les Terres de l’Ebre de forma més extensiva. A més, Josep Bo fou membre
fundador de la Societat Musical Espiga d’Or, on va tocar el saxofon fins a l’any
2002. En aquesta última etapa de l’autor corresponen cançons com Dies de festa 
(1985), A vegades (1985), M’agradaria saber (1987), els himnes de l’Espiga d’Or
i la Mare de Déu de l’Assumpció (2002) i Gegant de ferro (2002).  
 
Més tard, al desembre de 2009, de la mà de Gemma Bo, Elena Fabra i Arturo 
Gaya es publica el llibre Lo Carrilet de la Cava i les cançons de Josep Bo, que 
acompanyat d’un CD de versions homenatjava la figura de l’autor a través de les
seves composicions més conegudes. 
 
Josep Bo Curto ens deixava l’any 2011 a l’edat de 86 anys, amb un llegat cultural
impressionant, i gràcies a les seves lletres que encara avui ressonen podem 
recordar la seva figura.  
 
No obstant, Deltebre continua en deute amb la figura del compositor, que més 
enllà del llegat cultural i immaterial que ha deixat, no disposa de cap espai que 
permeti a les generacions futures conèixer-ne la seva figura. 
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És per això que el Grup Municipal d’ED-Junts PROPOSEM al ple de l’Ajuntament
de Deltebre l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic.- Assignar el nom de Josep Bo Curto a un espai o equipament municipal 
destacat en homenatge a la seva trajectòria, i fer-ho abans de la finalització del 
present mandat municipal. 
 
No obstant, el ple de la corporació aprovarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), setembre de 2022. Sgt. Andreu Curto Castells.-
Portaveu del grup d’Enlairem.  
 
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 Laura Fabra Verge (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. 
 
12È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL DE QUE EL FUTUR AUDITORI MUNICIPAL 
PORTI EL NOM DEL SR. JOSEP BO CURTO "LO SIFONERO".- Enunciat el 
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el regidor Sr. Carles Bel Carbó, regidor
del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-MD, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
L’equip de govern de l'Ajuntament de Deltebre va anunciar el passat mes de maig
l’adquisició de l'antic cinema Rialto, que rehabilitarà i convertirà en el teatre
auditori del municipi. El cinema, que va estar actiu de 1949 fins el 1983, té 1.712 
metres quadrats i s’ha adquirit per 185.000 euros. Aquest futur equipament, molt
necessari al nostre municipi es una molt bona oportunitat per homenatjar un dels 
deltebrencs més il·lustres des del punt de vista musical i cultural, el Sr. Josep Bo 
Curto. Josep va néixer a Jesús i Maria el 12 d’octubre de 1925 i de ben menut ja
es va interessar per aprendre música, amb el seu primer mestre i referent 
Leopoldo Segarra. Als 17 anys, va integrar-se a l’Orquestra Oriental i va ampliar
els estudis musicals amb el mestre Joan Monclús. No va ser fins a la dècada de 
1950 quan es va dedicar a una de les seves principals passions, composar 
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cançons amb lletres i himnes del nostre poble i de les nostres tradicions. 
Cançons com Delta del Ebro, la carretera del Córrer (1970), Terra d’arròs, terra
de fang (1970) o el mateix Carrilet de la Cava (1968). A més, Josep Bo fou 
membre fundador de la Societat Musical Espiga d’Or, on va tocar el saxofon fins
l’any 2022. En aquesta última etapa de d’autor corresponen les cançons com
Dies de festa (1985), A vegades (1985), M’agradaria saber (1987), els himnes
de l’Espiga d’Or i la Mare de Déu de l’Assumpció (2002) i Gegant de ferro (2002).
Josep Bo Curto ens deixava l’any 2011 a l’edat dels 86 anys amb un llegat
cultural impressionant, on gràcies a les seves lletres que encara avui ressonen 
podem recordar la seva figura. 
 
És per això que el Grup Municipal d’ERC-Més Deltebre proposa a l’Ajuntament
de Deltebre adoptar els següents ACORDS: 
 
Primer.- Que l’auditori que l’Ajuntament de Deltebre construirà als Hortets, a 
l’antic cinema Rialto, porti el nom de Josep Bo Curto “Lo Sifonero”. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament de Deltebre impulsi una beca musical amb el seu nom,
per tal de fomentar la música entre els mes joves. 
  
Tercer.- Que l’Ajuntament de Deltebre d’acord amb les escoles i l’Institut doni a
conèixer la figura de Josep Bo Curto mitjançant les seves lletres i composicions 
musicals. 
 
No obstant, el ple de la corporació aprovarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre) , juliol de 2022.- Joan Alginet Aliau. Portaveu d’ERC-
Més Deltebre.” 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant rebutjada per majoria absoluta, amb onze vots en contra 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 a favor de Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-
MD) i un vot d’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. 
 
13È.- MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER A L'IMPULS DE L'AGENDA 
RURAL DE CATALUNYA.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia,
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la regidora Sra. Neculina Nicoleta Autu, regidora del grup municipal d’ERC-MD 
procedeix a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
  
“Qui subscriuen, grups municipals d’ED-Junts i d’ERC-MD, en ús de les facultats 
que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
A Catalunya, dos de cada tres municipis tenen una densitat de població de 
menys de 100 hab/km2, tot i que més de la meitat no arriba als 20 hab/ km2. Així 
mateix, hi ha 336 municipis de menys de 500 habitants, que tot i representar el 
35% de la superfície del país, només acullen l’1% de la seva població. 
 
És en aquest context que s’elabora l’Agenda Rural de Catalunya, document
estratègic participatiu que recull les aspiracions de les diverses ruralitats del 
nostre país per fomentar el desenvolupament socioeconòmic, el creixement i la 
diversificació econòmica, el benestar social, la protecció de la natura i la 
cooperació i interconnexió amb les àrees urbanes. 
 
La redacció de l’Agenda Rural Catalana, feta prenent el marc de referència de la
iniciativa del Parlament Europeu per elaborar una Agenda Rural Europea, és una 
iniciativa de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, que va 
encarregar   la   coordinació   del   document   a  una   comissió   redactora   
formada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA),
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), l’Associació de Micropobles de
Catalunya   (MdC)   i   el Consell Assessor de Desenvolupament Sostenible 
(CADS). 
 
Amb aquest encàrrec, es va iniciar un procés participatiu per elaborar una 
proposta tan àmplia com fos possible, impulsat i vetllat per una Comissió Motora 
formada per més de 35 entitats representatives del territori i amb ampli 
coneixement en les diferents matèries. Aquest procés va permetre conèixer 
l’opinió de més de 1.200 persones que van participar en els diversos tallers
organitzats arreu del territori per donar resposta als nombrosos reptes als quals 
s’enfronta el món rural. 
 
A partir de totes les aportacions rebudes la Comissió redactora va identificar 892 
accions, de les quals 277 són prioritàries i 59 tenen un caràcter estratègic 
Aquestes accions s’han organitzat entorn de set grans reptes: 
 
1. Persones, benestar i repte demogràfic. 
2. Transició ecològica. 
3. Territori connectat. 
4. Sistema agroalimentari. 
5. Gestió forestal. 
6. Innovació i dinamització social i econòmica. 
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7. Governança. 
 
 
L’Agenda Rural ha d’esdevenir un element clau per planificar les polítiques
d'equilibri i cohesió territorial del país. Per aquest motiu el seu desplegament es 
farà a través d’un Pla d’Acció que definirà les accions a portar a terme o bé que
han   de continuar desenvolupant els diferents departaments de la Generalitat 
per assolir els reptes identificats. 
 
Els ens locals també hem de ser part activa d’aquesta Agenda Rural de
Catalunya en defensa de l’equitat territorial i l’equitat social. 
 
Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Instar al Govern de la Generalitat a incorporar les accions que s’inclouen
a l’Agenda Rural de Catalunya que siguin de la seva competència en els plans
d’acció de cada Departament. 
 
2. Instar al Govern a incorporar les determinacions de l’Agenda Rural als
Projectes de Llei que s’impulsin des del propi Govern amb afectació al territori,
com la Llei de Territori, l’Estatut del Municipi Rural o la llei de Governs i Finances
Locals. 
 
3. Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a incorporar en 
la seva activitat parlamentària el contingut de les propostes de l’Agenda Rural de
Catalunya, especialment l’anomenat “Rural Proofing” en tota l’activitat legislativa. 
 
4. Instar als partits i agrupacions d’electors que es presentin a les eleccions 
municipals del proper 28 de maig de 2023, a incorporar en els seus programes 
les propostes de l’Agenda Rural. 
 
5. Incorporar en el Pla d’Acció Municipal aquelles accions de l’Agenda Rural
que siguin competència d’aquesta Corporació. 
 
6. Instar al Govern de la Generalitat i a les entitats que han impulsat l’Agenda
Rural de Catalunya a concertar una governança de la pròpia agenda que permeti 
impulsar el seu contingut i avaluar el seu compliment. 
 
7. Instar al Govern de la Generalitat i a les institucions i entitats del nostre 
país a treballar de manera coordinada les accions que es desenvolupen per al 
desplegament de l’Agenda 2030 de Catalunya, l’Agenda Rural i l’Agenda per als
pobles i les ciutats de Catalunya 2050. 
 
8. Donar trasllat dels presents acords al Govern de la Generalitat i al 
Parlament de Catalunya. Donar trasllat també a l’Associació de Micropobles de
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Catalunya (AM), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a l’Associació
d’iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) al correu agendaruralcat.cat. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), juliol de 2022. ED-Junts,  ERC-MD.” 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord.  
 
14È.- MOCIÓ D'ERC-MD EN DEFENSA DE LA CREMA DE RESTES 
VEGETALS ALS MATEIXOS CAMPS DE CONREU.- Enunciat el contingut 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la regidora Sra. Vanessa Callau Miñarro, regidora
del grup municipal d’ERC-MD procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-MD, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Els darrers mesos el sector agrari català ha expressat el seu malestar la limitació 
i prohibició de la crema de restes vegetals, derivada del compliment de la 
“Ley7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular” aprovada pel Congrés de Diputats el passat mes de desembre, amb el
vot contrari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
Aquesta llei, en el seu article 27.3 fa referència a la prohibició de crema de restes 
vegetals. Allà s’especifica que “amb caràcter general, no està permesa la crema
de residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà
permetre’s la crema d’aquests residus amb caràcter excepcional, sempre i quan
compti amb la corresponent autorització individualitzada que permeti aquesta 
crema, per raons de caràcter fitosanitari que no sigui possible abordar amb un 
altre tipus de tractament, motivant adequadament que no existeixen uns altres 
mitjans per evitar la propagació de plagues...” 
 
Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura 
les cremes de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de 
conreu, com tota la vida s’ha fet. Aquesta crema ja està regulada per les normes 
de condicionalitat de les ajudes de la política agrària comuna i els diferents Reials 
Decrets espanyols i legislació autonòmica que se’n deriva. 
 
La llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o
silvícola tinguin un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet 
que suposarà la necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles
fòssils, i, per tant, una generació molt elevada de CO₂. Per no parlar dels costos 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

23 

que generaria als pagesos, sobretot petits i persones que s’hi dediquen a temps
parcial, el fet d’haver d’adquirir maquinària per fer una acció que tota la vida han
fet mitjançant la crema manual controlada i segura. 
 
La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda que 
permetin als afectats comprar la maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi 
ha el risc real que moltes restes vegetals no siguin tractades als camps i per tant, 
derivin en problemes fitosanitaris, especialment de fongs i insectes barrinadors. 
 
A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa incrementar el perill
d’incendis en aquests conreus, moltes vegades, envoltats de bosc. El
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya s’ha mostrat contrari a aquesta mesura recollida a la Llei i està 
intentant cercar solucions jurídiques que permetin a la pagesia continuar 
efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps de 
conreu. 
 
Per totes aquestes raons el grup municipal d’ERC-Més Deltebre proposem al ple 
l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
PRIMER.- Demanar al govern espanyol l’aplicació immediata d’una suspensió i
moratòria de la prohibició de crema de restes vegetals als mateixos camps de 
conreu recollida a l’Art. 27.3 de Ley 7/2022, de 8 de abril, de residus y suelos 
contaminados para una economia circula. 
 
SEGON.- Demanar al govern espanyol la modificació i adequació normativa per 
fer possible que la pagesia pugui continuar efectuant les cremes segures de les 
restes vegetals als mateixos camps de conreu.  
 
TERCER.-  Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i
els grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 de setembre de 2022. Sgt. Joan Alginet Aliau.  
Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.” 
 
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), 
Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos 
Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i un vot d’abstenció
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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. 
 
PART DE CONTROL 
 
15È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 1465/2022 A LA NÚM. 2290/2022 
 

Informo que aquest punt es refereix als decrets d’alcaldia que s’han produït des
de l’última sessió ordinària del ple fins a la data de convocatòria d’aquest,
concretament de la núm. 1465/2022 a la núm. 2290/2022 que han estat a l’abast
de tots els regidors dels quals els ha estat facilitada una relació numerada i 
extractada i de conformitat amb el previst a l’article 42.2.a) del ROF. 

 
9È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
10È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No n’hi van haver 
 
11È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde li passa la paraula al regidor Sr.
Aleix Ferré del grup municipal de SD-CP per si vol formular algun prec o pregunta 
i aquest contesta que vol fer un prec, pel que fa a la inquietud que li han fet arribar 
diversos ciutadans, que no es veuen els agents de la policia local pels carrers i 
pregunta quants agents hi ha. 
 
Contesta el regidor de ciutadania i seguretat, Sr. Francisco Castro, i diu que hi 
ha 21 agents en plantilla que són funcionaris i es van contractar 11 agents per a 
la temporada d’estiu. Actualment al carrer, hi ha dos patrulles pel poble i un agent
en portes. Es distribueixen en una patrulla pel poble i una altra patrulla a Riumar 
i a la zona rural. Cal dir que a Deltebre no hi hagut mai una dotació de policia 
local tant completa durant els mesos d’estiu com aquests dos últims anys. 
 
Tot seguit l’alcalde li passa la paraula al regidor Sr. Carles Bel, d’ERC-MD, per 
que formulin els precs i preguntes, aquest diu que faran aportacions tots els
membres del grup i comença preguntant pel que fa a les obres del Centre 
Cultural del Barracot, pel retard de les obres i també per la modificació del 
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projecte de la mateixa obra i per un import de 35.254 € segons acord de la Junta 
de Govern Local del dia 12 de setembre d’enguany.  
 
Tot seguit intervé la regidora Sra. Vanessa Callau del grup d’ERC, i diu que pel 
que fa a les festes majors del nostre municipi, en primer lloc, vull celebrar que 
han estat unes festes que no hi hagut cap accident, ni incident greu, i s’han dut
a terme en tota normalitat, per tant agraïm a la participació ciutadana. Per un 
altra banda voldríem clarificar certs aspectes que els veïns i veïnes ens han fet 
arribar amb el tema de l’orquestra Panorama, i voldríem saber els motius reals 
per que no van actuar al nostre poble i el cost que tenia? I quina penalització es 
pagarà? Es va comunicar per les xarxes socials que no vindria, però a Cadena 
Dial i Imagina Ràdio i altres emissores seguien fent publicitat, fins i tot als actes 
del Dia de la Mare de Déu a una de les pantalles es publicitava aquesta actuació 
i creiem que es va donar una imatge de descontrol. En segon lloc, ERC-MD, vam 
fer una entrada al mes de juliol d’una moció per tal de tenir unes festes majors 
sostenibles. Sabem que és una moció descontextualitzada, però volem saber 
quines mesures o accions s’han aplicat enguany a les festes majors del nostre
municipi. Un altre tema, essencial i primordial que volem preguntar, que ens ha 
mancat i que des de diferents partits estem lluitant tant, és la manca dels punts 
lila en els actes de les festes majors i voldríem saber el perquè. 
 
Continua la regidora Sra. Nicoleta Autu, dient que en primer lloc voldria celebrar 
que a la pàgina web esta actualitzada pel que fa a les mocions, però manca 
l’apartat de les noticies, atès que la última noticia que tenim constància, data del
20 de gener de 2021. En segon lloc vull dir que la casualitat de estar vivint davant 
la plaça de bous de Deltebre, he vist l’enderroc del toril, per tant voldria preguntar
si s’està plantejant canviar la ubicació de la plaça en les properes festes majors
o si estan adequant la plaça per a pàrquing de l’institut, ja que en un altre ple els 
ho vam plantejar, però ens van contestar que no tenien previst fer cap actuació
a la plaça. I en tercer lloc i últim, anteriorment s’ha comentat pels efectius policials
del nostre municipi i tenint en compte que Deltebre és un municipi extens i el 
rànquing de delinqüència va augmentant per tots els pobles, voldria preguntar si 
s’ha fet alguna valoració al respecte del nostre municipi. Si es pot fer una
valoració positiva, si el ciutadà de Deltebre es pot considerar que pot estar 
tranquil. 
 
Continua amb el torn de preguntes la regidora d’ERC-MD Sra. Laura Fabra, dient 
que voldria posar en valor, en tema d’educació, el mòdul de construcció que
s’està implantant a l’institut de Deltebre i des del Departament d’Educació. Hi ha 
9 alumnes i com a regidora i membre de l’Ampa, vull dir que l’equip directiu de
l’institut de Deltebre estan molt contents per què ha tingut molt bona acceptació. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde, i diu que referent al que ha dit la Sra. Laura Fabra 
de posar en valor el mòdul de construcció, tan aviat ens ho va comunicar la 
Directora Territorial per a nosaltres va ser una bona noticia, així quan ho va fer 
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públic el Departament d’Educació ho vam valoritzar i esperem que puguin tindre
més alumnes i més demanda. Els principis sempre costen però cal dir que és 
molt bona iniciativa per a Deltebre. 
 
Per part del Sr. Alcalde, li passa la paraula al regidor i portaveu del grup ED-
Junts Sr. Andreu Curto i aquest diu que en relació al que ha preguntat la Sra. 
Autu, pel que fa a les noticies de la pàgina web, cal dir que al principi de la 
legislatura vam trametre un correu per que totes aquelles noticies que volguéssiu 
que siguin publicades les féssiu arribar.  
 
En relació al tema del toril de la plaça de bous, s’ha enderrocat per què 
presentava un estat molt deteriorat, cada any es feia una inversió important per 
posar-lo a punt i a més generava inseguretat i molt mala imatge a l’av. 1
d’octubre, en la època fora de bous, per tant es buscaran fórmules alternatives 
de cara la festa major, d’entrada no es planteja cap canvi d’ubicació. 
 
Continua el Sr. Francisco Castro, regidor de ciutadania i seguretat per contestar 
al tema de la policia local, atès que per contrastar dades el que es fa és la Junta 
Local de Seguretat anual o quan l’alcalde la convoca per algun motiu
extraordinari. La Policia Local treballa coordinada amb els Mossos d’Esquadra i
Guardia Civil. Deltebre som un municipi que ho derivem a la ABP de Tortosa. 
Deltebre té un cos de policia equilibrat en relació a la població i el número 
d’agents. Som un model a seguir amb el tema d’ocupacions per què hem creat
una xarxa important per poder detectar-les. A les Terres de l’Ebre podria  dir que 
som capdavanters amb aquestes accions. Som un municipi que la Policia Local 
participa activament amb decomisacions de droga, fa el seguiment i 
investigacions. Som un municipi que hem fet una gran tasca policial per què hi 
ha agents molt compromesos per tant vull que quedi clar que es fa una gran 
tasca a Deltebre. No entrarem en detalls de les sensacions puntuals que es pot 
tenir de robatoris als municipis i que vivim del turisme per que les xarxes de 
delinqüència son itinerants, ja que són bandes organitzades que ara actuen a un 
lloc, desapareixen i van a actuar a un altre lloc, i això és un “modus operandi” 
que tenen per actuar a tots els municipis del Mediterrani. Deltebre té molt bona 
policia, l’incrementar amb més agents a l’estiu és molt important per actuar a
llocs com al nucli de Riumar o al municipi i la coordinació entre la policia local i 
mossos d’esquadra és molt correcta a part que hem d’entendre que Deltebre té 
equipaments que requereixen dels serveis policials quan hi ha altres municipis 
com Amposta i Tortosa que tenen policia local i mossos d’esquadra i nosaltres
no ho tenim, ho reclamem però no ho tenim. Per tant vull dir que tenim un cost 
policial molt bo, molt format i fan la seva tasca molt correctament. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per clarificar que les preguntes que s’han fet de
festes pertanyen a quatre regidories diferents. Pel que fa a qüestió plantejada de 
l’orquestra Panorama, ja ho van demanar per escrit, però li contesto per dir-li que 
quan es van mirar les entrades venudes unes setmanes abans vam veure que 
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n’hi havia molt poques i vam creure que amb un cost tant elevat i amb poques
entrades venudes no era correcte, per tant ho vam deixat sense efecte  abans 
de signar el contracte. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Andreu Curto per contestar envers al tema de la 
publicitat de l’orquestra, i diu que es va enviar a dos empreses que va ser Canal 
21 i Cadena SER i va ser una errada per part d’ells que es van excusar i disculpar
per l’error. 
 
La regidora d’ERC-MD, Sra. Vanessa Callau, pregunta si per aquest fet hi ha 
hagut penalitzacions. 
 
El Sr. Alcalde contesta que es va fer l’adjudicació en el seu dia i després va
quedar sense efecte abans de signar el contracte i si en algun moment hi ha una 
reclamació ja l’atendrem, de moment no em consta que n’hagi cap. 
 
Continua el Sr. Alcalde i diu que un altre tema que heu preguntat envers a les 
festes és pel reciclatge, en aquest cas el Sr. Alcalde li passa la paraula a la 
regidora de festes Sra. Carme Franch, i aquesta contesta que s’han  utilitzat gots 
reciclables i zones d’escombraries de reciclatge. Aquestes han sigut les mesures 
que s’han implantat. 
 
El Sr. Alcalde passa la paraula a la regidora d’igualtat i gènere, Sra. Anna
Gimenez per respondre a la pregunta envers als punts lila, que contesta dient 
que tot el que es faci és poc en aquest sentit. Vam fer que els dies de més 
afluència hi haguessin punts lila al ball de Deltebre. També tenim els tríptics i tota 
la informació que la ciutadania precisa, però el més important, és que jo mateixa 
i totes les persones més vinculades a la organització de les festes, vam tenir una 
reunió amb el cap de la Policia Local de Deltebre on es va plasmar tots els 
protocols i el que s’hauria de dur a terme si es produïa alguna acció. Tanmateix,
es va reforçar la vigilància policial per evitar que es poguessin produir 
incidències. Sabem que els punts lila son importants però que la majoria de 
problemes es produeixen després dels balls tancats, als llocs de festa colaterals 
i per això es va intensificar moltíssim la vigilància en aquests dies de festa.  
 
La regidora d’ERC-MD, Sra. Vanessa Callau intervé per dir que s’hauria de 
reforçar les formacions, que la gent s’impliqui més, ja que va mancar més
publicitat per què es vegi que estem. 
 
Contesta la regidora Sra. Anna Gimenez per dir que es compromet a passar un 
informe del retorn que vam tenir d’aquests punts lila. 
 
Tot seguit el Sr. Alcalde li passa la paraula al Sr. Kilian Franch per respondre a 
la qüestió formulada pel regidor Sr. Carles Bel, del Centre Cultural del Barracot 
pel que fa a l’endarreriment de les obres i de la modificació del projecte, i diu que
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estem parlant d’un projecte de rehabilitació, no d’un projecte d’obra nova. Per
posar-lo en antecedents, aquest projecte arranca de l’anterior legislatura, es va
fer un concurs d’idees que es van presentar varis despatxos d’arquitectura , es
va fer un procés de participació ciutadana, que es va elegir el projecte que més 
va agradar a la gent i que és el que s’està executant. Quan es va fer el projecte 
executiu el pressupost es va disparar i llavors van començar a sortir els 
problemes de l’adjudicació del projecte. Es van fer una sèrie de rectificacions per 
ajustar-se al preu que tocava, va haver-hi un informe tècnic, d’un tècnic de la
casa que ara ja no està, i que va informar favorablement i es va començar al
procés de contractació de l’obra. Es va licitar l’obra, es va adjudicar a l’empresa
Forjados y Estructuras de Hormigón i comencen les obres, I com he dit abans, 
era una rehabilitació i fins que no es va començar l’obra no vam saber en que
ens trobaríem. La sorpresa nostra va ser que quan havíem de començar a 
reforçar els fonaments ja ens vam trobar amb una sèrie de problemes, atès que 
la estructura era molt antiga, molta diferència de cota en les façanes i al projecte 
deia que s’havia de conservar l’estructura, això va ser molt difícil per que
l’estructura estava molt debilitada, resumint l’obra s’ha retardat per tots aquests
problemes tècnics que ens hem trobat. Això s’ha tingut que solucionar a base de
partides que no estaven al projecte, aquestes partides tenen un valor i aquest 
valor a superat el 10% i això comporta que s’ha superat la limitació que marca la 
llei de contractes, per això s’ha tingut que modificar el projecte. Dit tot això,
nosaltres hem d’entregar l’obra segura i en garantia per tant l’ajuntament de
Deltebre vetllarà per a que aquesta obra s’acabi com toca i amb la seguretat que 
toca i per tant el motiu del retard de l’obra es que aquesta s’ha d’acabar ben 
acabada, que compleixi les condicions de seguretat, condicions tècniques, 
condicions reglamentàries i pel que fa a la desviació de l’import, he de dir que 
l’ajuntament de Deltebre des del 2015 fins l’actualitat, hem fet més de 100 obres
i no hem tancat mai cap obra en dèficit o problemes pressupostaris o amb el 
empresaris, per tant si ara aquesta obra es retarda una mica per poder-la acabar 
en temps i seguretat i es desvia amb més d’un 10% i màxim 15% del pressupost
inicial, pensem que no és tant alarmant. Aquesta és la justificació del perquè 
aquesta obra s’ha retardat i s’ha desviat aquesta partida del pressupost
adjudicat. 
 
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., 
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Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 

  
  


