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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 9/2022 
DATA:  26 D’OCTUBRE DE 2022 
HORA INICI: 21:32 H 
HORA FINALITZACIO: 23:47 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. 
Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó, 
Sra. Neculina Nicoleta Autu i Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Ningú 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
PART RESOLUTIVA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 
 ORDINÀRIA NÚM 8/2022, DE DATA 28 DE SETEMBRE 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 DE L’INFORME NÚM. 13/2022 RELATIU AL COMPTE 
GENERAL DE LES CORPORACIONS LOCALS EXERCICI 2020 EMÈS PER 
LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA.- Enunciat el contingut 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

2 
 

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 19 d’octubre de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de 
l’Àrea #DeltebreEficient, 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 
#DeltebreEficicient i regidora d’hisenda 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 
 
Vist l’informe publicat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya a la seva web 
d’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de 
Comptes i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011. 
 
Vist que d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha 
de sotmetre al coneixement dels òrgans de govern de la corporació, i se n’ha de 
fer publicitat a la seu electrònica d’aquest ajuntament. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
1r.- Donar compte de l’informe publicat per la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya a la web de la Sindicatura de Catalunya (www.sindicatura.cat). 
 
2n.- Publicar a la seu electrònica d’aquest ajuntament l’informe 13/2022 emès 
per la Sindicatura de Comptes referent al compte general de les coporacions 
locals exercici 2020. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 7 d’octubre 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. 
 

http://www.sindicatura.cat/
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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.  
 
RELACIONS INSTUCIONALS  
 
3R.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’ENERGIA 
PÚBLICA.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Andreu 
Curto Castells, regidor de relacions institucionals, procedeix a la lectura en la 
seva part bastant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de 
les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
La transició energètica s’està plantejant a nivell global. La crisi climàtica i els 
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és 
l’argument suficient per iniciar aquest procés de transició energètica i 
descarbonització de l’economia; el model energètic actual té uns costos 
econòmics, socials, ambientals i per a la salut de les persones molt elevats. 
 
En contraposició al model actual, la transició ens ha de portar a garantir el dret 
social a l’accés a l’energia, a democratitzar l'energia i fomentar la participació 
ciutadana i de la petita i mitjana empresa, a la producció d’energies renovables 
autòctones, distribuïdes i properes als punts de consum, a l’abandonament de 
l’energia nuclear i del consum de combustibles fòssils per la producció 
d’electricitat, de calor i per desplaçar-nos, a la transformació dels nostres edificis, 
la modernització de la xarxa de distribució, i a desenvolupar eines tecnològiques 
per gestionar de manera més efectiva. 
 
Europa ha aprovat un paquet normatiu per regular la transició amb uns objectius 
concrets pels anys 2030 i 2050, i que preveu que la ciutadania adopti un paper 
actiu. Actualment el Govern de l’Estat i la Generalitat estan transposant i 
desenvolupant aquesta normativa, que es afectarà molt directament. 
 
Ciutadania, entitats, empreses i administracions tenen tenen un paper clau en 
aquest procés. Els ajuntaments no poden continuar actuant només com a 
consumidors d’energia, i han de liderar la transició a la ciutat reforçant el seu 
paper de productors d’energies renovables, tenir capacitat d’intervenció en el 
mercat i participar en la distribució i comercialització d’energia verda pels seus 
consums i els de tercers. 
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Aquest objectiu de transició energètica justa, democràtica i sostenible, molt 
especialment en relació al sistema elèctric, requereix una profunda reforma del 
model actual per finalitzar amb l’actual situació d’oligopoli elèctric que ha generat 
preus elevats i manca de transparència. A banda de totes les mesures que caldrà 
adoptar en relació a la producció d’energia, és molt necessari afrontar canvis 
estructurals en la regulació de les xarxes elèctriques, i que l’administració pública 
pugui participar en les activitat  de transport d’energia i operació de tot el sistema. 
En aquest sentit, i pel que a municipis es refereix, s’han d’adoptar mesures que 
afavoreixin i permetin la municipalització de les xarxes de distribució d’electricitat, 
tal i com es fa en altres països d’Europa. 
 
L'energia és un dret fonamental i les administracions públiques han de ser 
garants d’una comercialització socialment responsable i sostenible de l'energia. 
El món local ha patit recentment coaccions de l’oligopoli elèctric, que s’ha adreçat 
als ajuntaments advertint de tallar el subministrament a les famílies vulnerables 
si no es fa front a una part del deute des dels ajuntaments. A això s’afegeixen les 
contínues queixes del món local respecte la manca d’informació i atenció als 
usuaris i usuàries, i a les pròpies administracions locals, i els dèficits de la xarxa 
i la seva deficient conservació que ocasionen interrupcions del subministrament. 
 
En data 23 de febrer de 2021, 74 municipis i 4 entitats del país varen constituir 
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP), que té com a 
finalitat difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les 
xarxes de distribució d'energia elèctrica, i donar suport als municipis que vulguin 
encaminar-se cap aquest objectiu, a més de desenvolupar accions per impulsar 
una transició energètica cap a un model just, democràtic i sostenible. 
 
L’AMEP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat jurídica d'àmbit territorial català. 
 
Amb la finalitat anteriorment descrita, l’associació desenvoluparà accions i 
realitzarà activitats per la creació d’una línia comunicativa pròpia, la organització 
de jornades, seminaris i cursos, i la creació d’un marc de treball, coordinació, 
col·laboració i debat entre municipis. També recolzarà i participarà en iniciatives 
dels municipis per difondre i promoure la titularitat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, i impulsarà iniciatives 
de debat tècnic, investigació i recerca sobre les finalitats de l’associació. 
 
Podrà col·laborar i participar en xarxes nacionals, estatals i internacionals, i 
incidir en les polítiques públiques relatives a l’energia. Finalment, l’associació 
crearà un centre de recursos o base documental d’experiències, iniciatives o 
estudis, realitzarà serveis d’assessorament tècnic i assistència jurídica i 
administrativa als municipis per assolir la titularitat, la propietat i la gestió 
públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, i podrà sol·licitar ajuts 
i subvencions en nom propi o dels municipis associats. 
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Al municipi de Deltebre el compromís de la lluita contra l’emergència climàtica i 
l’impuls d’un model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una 
necessitat ineludible. És d’interès municipal adherir-se a l’AMEP, ja que és una 
eina clau per defensar els interessos municipals i de la ciutadana en la tramitació 
i aprovació de la nova normativa que regularà la transició energètica, i molt 
especialment aquella relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i 
l'autoconsum d’energia renovable.  
 
La participació a l’associació permetrà al municipi a tenir veu davant de les altres 
administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució 
d’energia i en assolir una comercialització justa i equitativa. Els ajuntaments no 
poden continuar actuant només com a consumidors d’energia, i han treballar per 
liderar la transició a la ciutat reforçant el seu paper de productors d’energies 
renovables, tenir capacitat d’intervenció en el mercat i participar en la distribució 
i comercialització d’energia verda pels seus consums i els de tercers. 
L’associació és un instrument molt útil per treballar i assolir aquests objectius. 
 
Avui dia, molts processos, assumptes i problemàtiques tant d’àmbit social, 
econòmic, territorial com ambiental es desenvolupen a una escala que supera la 
capacitat i l’abast dels municipis, o almenys d’aquest de forma individual. Des de 
serveis i infraestructures de tota mena, fins a polítiques molt diverses que tenen 
una importància vital per la ciutat real, com és el cas de la producció, distribució 
i comercialització de l’energia elèctrica. En aquest escenari, els municipis tenen 
eines per fer política en una escala superior i amb nous models de governança: 
mancomunitats, consorcis, àrees metropolitanes i xarxes de municipis. Nous 
models basats en la cooperació institucional, xarxes que permeten treballar 
plegats i intercanviar coneixements i experiències, promoure relacions i 
col·laboracions, donar suport mutu, interactuar conjuntament amb 
administracions i altres organitzacions, realitzar activitats que individualment no 
son a l’abast, etc. 
 
L’associació és també una oportunitat per projectar-se més enllà dels límits 
municipals, creant sinergies i complementant la vocació de servei al país amb 
els beneficis que localment es poden obtenir. Permet que el municipi és posicioni 
dins el país en la transició energètica i la lluita contra l’emergència climàtica, 
permet obtenir informació i crear una xarxa de contactes dels que també es 
poden generar sinergies en altres àmbits. 
 
Les quotes ordinàries s'aproven anualment per part de l'assemblea general. Per 
aquest any 2022 la quota és l'equivalent al 5% dels habitants del municipi en 
euros, amb un topall màxim de 15 mil euros, i un topall mínim de 150. La previsió 
de despeses per a l’exercici 2023 és doncs d’uns 506,73 € anuals. 
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Així doncs, atès que els ens locals poden constituir associacions, d’acord amb el 
que preveu tant la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local, en la disposició 
addicional cinquena, com el text refós de la Llei municipal i del règim local de 
Catalunya en els seus articles 133 a 136, així com pel que preveu la regulació 
en matèria d’associacions contemplada en el Títol III del Codi Civil de Catalunya, 
segons Llei 4/2008, de 24 d’abril, relatiu a les persones jurídiques i, 
supletòriament, per la legislació estatal en matèria d’associacions. 
 
Vista la proposta d’estatuts de l’associació que s’acompanya i els informes que 
consten a l’expedient, PROPOSO l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- ADHERIR-SE a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia 
Pública (AMEP), amb la finalitat de difondre i promoure la titularitat, la propietat i 
la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica, així com donar 
suport als municipis que vulguin encaminar-se cap aquesta fita, i desenvolupar 
accions per impulsar una transició a un model energètic just, democràtic i 
sostenible. 
 
SEGON.- APROVAR els estatuts pel que es regeix l'associació, i que figuren en 
l’annex dels presents acords.  
 
TERCER.- ADOPTAR el compromís de preveure en el pressupost de l’exercici 
2023 la despesa de 576,95 € anuals, corresponent al pagament de la quota de 
l’associació. 
 
QUART.- DESIGNAR com a representant de l'Ajuntament a l'assemblea general 
de l'associació al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreSostenible, Sr. Kilian 
Franch Arques, i com a representant suplent Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de 
#DeltebreTerritori, Sr. Francisco Castro Casanova. 
 
CINQUÈ.- FACULTAR indistintament a l’Il·lm. Sr. Lluís Soler Panisello, Alcalde-
President de la Corporació, i al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de 
#DeltebreSostenible, Sr. Kilian Franch Arques,  perquè subscriguin tots els 
documents que siguin necessaris, inclosos els de rectificació i subsanació, per 
fer efectius els acords precedents. 
 
SISÈ.- Comunicar els presents acords a l’associació. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 7 d’octubre de 2022. Lluís Soler Panisello.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 
Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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.  
 
4T.- PROPOSTA DE L'ALCALDIA PER A L'ADHESIÓ DEL MUNICIPI DE 
DELTEBRE A LA XARXA ESPANYOLA DE CIUTATS SALUDABLES.- 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Andreu Curto 
Castells, regidor de relacions institucionals, procedeix a la lectura en la seva part 
bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriu, com a alcalde-president, fent ús de les facultats que la legislació 
vigent em concedeix, al Ple de la Corporació elevo la següent INFORMACIÓ: 
 
Vist que la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables persegueix la promoció i 
protecció de la salut i el benestar dels ciutadans, en concordança amb els 
principis d'actuació corresponents al projecte “Healthy Cities” de l'Organització 
Mundial de la Salut. 
 
Vist que, a grans trets, els objectius d'aquesta Secció de la FEMP se centren en: 
 
- Assegurar el manteniment dels contactes interinstitucionals per a la 
consolidació de les relacions intersectorials, necessàries en l'àmbit de la 
promoció i protecció de la salut. 
 
- Fomentar la col·laboració i l'acció conjunta de les ciutats participants en matèria 
de promoció i protecció de la salut. 
 
- Ajudar les ciutats participants a desenvolupar models operatius de promoció i 
protecció de la salut en la comunitat, que puguin servir com a models de bona 
praxi pel que concerneix la promoció i protecció de la salut en el context urbà, en 
concret el diagnòstic i els plans de salut. 
 
Per tot això, al ple de la Corporació PROPOSO l'adopció dels següents 
ACORDS: 
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1r.- L'Ajuntament de Deltebre aprova l'adhesió a la Xarxa Espanyola de Ciutats 
Saludables i de complir els seus fins estatutaris i, en conseqüència, es 
compromet a: 
 
Tenir elaborat una anàlisi de situació i un pla de salut per a la ciutat o el 
compromís d'elaborar-lo. 
 
Complir amb les obligacions i exercir els drets establerts en els articles 8, 14 i 15 
de les Normes de Funcionament i Organització de la Xarxa Espanyola de Ciutats 
Saludables i, especialment, la d'abonar a la FEMP la quota de soci titular de la 
Xarxa que cada any correspongui a aquesta Entitat Local, en funció del número 
dels seus habitants, i que per a l’exercici 2023 ascendirà a 500 euros. 
 
2n.- Que per l'alcalde-president es realitzin tots els tràmits oportuns perquè 
l'adhesió de l'Ajuntament de Deltebre a la Xarxa Espanyola de Ciutats 
Saludables sigui efectiva. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l'Ebre), 19 d'octubre 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 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.  
 
#DeltebreProjecció 
 
ACCIÓ COMERCIAL 
 
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL BASES DE 
CONCURS DE DECORACIÓ NADALENCA.- 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 #DeltebreProjecció de data 
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19 d’octubre de 2022, la Sra. Ingrid Santiago Casanova, regidora d’acció 
comercial, procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Ingrid Santiago Casanova, com a regidora delegada de la 
subàrea d’acció comercial de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- L’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost una partida pressupostària 
per a dinamitzar el comerç local i la millora de la Imatge de Poble mitjançant un 
Concurs de Decoració Nadalenca, englobat dins la Campanya de Nadal, 
concretament la partida 481.00-43300 “Premis i Beques Acció Comercial”. 
 
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores 
de referència. 
 
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 
els requisits mínims exigibles per la legislació vigent. 
 
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els 
següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per al Concurs de Decoració 
Nadalenca.  
 
2n.- 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 definitiva 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. 
3r.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’acció comercial per al seu 
coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 7 d’octubre de 2022. Ingrid Santiago 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 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.  
 
#DeltebreTerritori 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 
 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ 1/2022 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
PER AL MUNICIPI DE DELTEBRE, NO SOTMÈS A AVALUACIÓ AMBIENTAL 
ESTRATÈGICA.- 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 #DeltebreTerritori de data 19 d’octubre de 2022, el Sr. Lluís 
Soler Panisello, Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura en la 
seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, en 
ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació 
eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fou aprovat amb caràcter 
definitiu per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 21 de juny de 2021, 
publicat al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya el 22 de setembre de 2021. 
 
2. L’arquitecte municipal ha emès informe/projecte de Modificació Puntual núm. 
1/2022 del POUM de Deltebre per a l’adequació de diversos articles referits a la 
normativa urbanística. 
 
3. La modificació es concreta en els següents punts:  
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A.- Proposta de modificació dels paràmetres d’edificació pel que fa a l’article 113, 
article 114, article 115, article 117, article 118, article 119, article 120 i article 121, 
de les claus R5.1a, R5.1b, R5.2a,  R5.2b, R6.1, R6.1a, R6.2, R6.3 i R6.4. En 
edificacions preexistents legalment implantades i en volum disconforme, 
s’autoritzaran obres de rehabilitació, consolidació o canvi d’ús admetent 
l’alineació a vial sempre i quan concorrin les circumstàncies de l’article 54 apartat 
d. 
 
B.- Proposta de modificació de l’article 221 pel que fa a la secció 4a Paràmetres 
referits a l’edifici, punt 2. 
 
C.- Proposta de modificació pel que fa a les condicions d’edificació als espais 
lliures d’edificació, les edificacions auxiliars al jardí i l’hort, amb una superfície de 
20,00m2. Als següents articles: 
 
Secció 3a. Subzona de BLOC AÏLLAT PLURIFAMILIAR. Clau R4 
105. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.1 
106. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.1a 
107. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.2  
Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.3 
108. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar Pla Parcial “La Cava”. Clau R4.4 
109. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.5 
110. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.6 
111. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.7 
Secció 4a. Zona unifamiliar agrupada. Clau R5 
112. Definició  UNIFAMILIAR AGRUPADA. Clau R5 
113. Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.1a, R5.1b i R5.1c. 
114. Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.2a i R5.2b. 
115. Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.3. 
Secció 5a. Zona EDIFICACIÓ AÏLLADA. Clau R6 
116.Definició EDIFICACIÓ AÏLLADA. Clau R6 
117. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.1 
118. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.1a 
119. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.2 
120. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.3 
121. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.4 
122. Subzona d’edificació aïllada Clau R6.5 
123. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.6 
124. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.7 
125. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.8 
126. Subzona d’edificació aïllada Riumar. Clau R6.r1a 
127. Subzona d’edificació aïllada Riumar. Clau R6.r1b 
128. Subzona d’edificació aïllada Riumar C. Clau R6.r2 
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D.- Proposta de modificació pel que fa a l’article 122. Subzona d’edificació aïllada 
Clau R6.5. 
Preveure que en aquesta clau es podran tramitar Plans de Millora Urbana que 
resolguin l’accessibilitat i poder adoptar els paràmetres d’ordenació de la clau 
urbanística que l’envolta.  
Incorporar l’ús d’habitatge d’ús turístic 
 
E.- Proposta de modificació de la separació a fons de parcel·la de la Clau R5.2a, 
R5.2b, R6.1, R6.1a, R6.2, R6.3 i R6.4 per a les finques de menys de 20m de 
fondària en PB indicant que es podrà suprimir. 
 
F.- Proposta de modificació de l’article 212 Tanques a l’espai públic i entre veïns, 
que permeti una clara lectura i adequar el seu redactat a l’executivitat coherent i 
econòmicament viable referent a una correcta implantació. 
 
G.- Proposta de modificació referent a la incorporació en la Clau A1 la descripció 
de l’alçada màxima el nombre màxim de plantes. 
 
H.- Proposta de modificació de l’article 80 punt 5 per incorporar que les parcel·les 
al que fa referència aquesta excepcionalitat constituiran front de façana.  
 
I.- Proposta de modificació de l’article 166 sobre les construccions i instal·lacions 
pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o forestal per adaptar-se al que 
disposa la Llei 2/2021 sobre les millores introduïdes a la Llei d’acompanyament 
de pressupostos amb relació a l’urbanisme. 
 
J.- Proposta de modificació de l’article 127. Subzona d’edificació aïllada Riumar. 
Clau R6.r1b per establir l’ampliació d’usos a bar i restaurant pel que fa a l’article 
127. 
 
K.- Proposta d’incorporació d’una nova clau urbanística R6.r4 Segons Estudi de 
Detall aprovat i vigent: Exp. 2002/513. Aprovació definitiva Ple Municipal de 22 
de gener de 2004, Assabentat CTUTE: 21 de març de 2004. 
 
L.- Proposta d’adaptació de l’alçada màxima reguladora en planta baixa per a la 
modalitat d’habitatge unifamiliar segons el Decret d’habitabilitat vigent. 
  
Secció 1a: Zona NUCLI URBÀ. Clau R1 
100. Regulació general de la zona de nucli urbà 1. Clau R1a 
101. Regulació general de la zona de nucli urbà 2. Clau R1b 
Secció 2a: Zona EIXAMPLE DEL NUCLI. Clau R2 
102. Definició EIXAMPLE DEL NUCLI. Clau R2 
103. Regulació general de la zona d’eixample del nucli. Clau R2 
Secció 3a. Subzona de BLOC AÏLLAT PLURIFAMILIAR. Clau R4 
105. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.1 

mailbox://C:/Users/opp/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/4pgy7q1i.default-release/Mail/mail.deltebre.cat/Inbox?number=4694#_Toc44259085
mailbox://C:/Users/opp/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/4pgy7q1i.default-release/Mail/mail.deltebre.cat/Inbox?number=4694#_Toc44259086
mailbox://C:/Users/opp/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/4pgy7q1i.default-release/Mail/mail.deltebre.cat/Inbox?number=4694#_Toc44259087
mailbox://C:/Users/opp/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/4pgy7q1i.default-release/Mail/mail.deltebre.cat/Inbox?number=4694#_Toc44259088
mailbox://C:/Users/opp/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/4pgy7q1i.default-release/Mail/mail.deltebre.cat/Inbox?number=4694#_Toc44259089
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106. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.1a 
107. Subzona de Bloc Aïllat Plurifamiliar. Clau R4.2  
Secció 4a. Zona unifamiliar agrupada. Clau R5 
112. Definició  UNIFAMILIAR AGRUPADA. Clau R5 
113. Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.1a, R5.1b i R5.1c. 
114. Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.2a i R5.2b. 
115. Subzona unifamiliar en cases agrupades. Clau R5.3. 
Secció 5a. Zona EDIFICACIÓ AÏLLADA. Clau R6 
116.Definició EDIFICACIÓ AÏLLADA. Clau R6 
117. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.1 
118. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.1a 
119. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.2 
120. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.3 
121. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.4 
122. Subzona d’edificació aïllada Clau R6.5 
123. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.6 
124. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.7 
125. Subzona d’edificació aïllada-cases aïllades. Clau R6.8 
126. Subzona d’edificació aïllada Riumar. Clau R6.r1a 
127. Subzona d’edificació aïllada Riumar. Clau R6.r1b 
128. Subzona d’edificació aïllada Riumar C. Clau R6.r2 
 
4. S’ha emès informe de Secretaria. 
 
5. No resulta preceptiu l’avaluació ambiental estratègica en tant que la  
Modificació del POUM plantejada no està en el supòsit de l'article 96.c del Text 
Refós de la Llei d' Urbanisme (TRLU) i per tant no restarà subjecta a les 
particularitats deis articles 99 i 100 del mateix TRLU: 
 
“(...) c) Les modificacions d'instruments de planejament urbanístic que comportin 
un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la 
intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes 
a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.(...). 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació adopti els 
següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment el projecte de modificació 1/2022 del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Deltebre no subjecta a l'Estudi Ambiental Estratègic en 
els termes que obren en l'expedient. 
 
2n.- Obrir un període d'informació pública durant el termini d’un mes (art. 85.4 
TRLU), estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 
en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local. Durant dit 
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període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho 
perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
 
3r.- Suspendre de conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’article 102 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, d’acord amb les determinacions de l’informe que consta a 
l’expedient i que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la tramitació 
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, d’expropiació forçosa, atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els termes que es 
detallen per cada un dels àmbits. 
 
En tot cas aquesta suspensió no produirà efectes, total o parcialment, en cap 
àmbit i/o règim urbanístic en les que les determinacions de la modificació del 
POUM objecte d’aprovació inicial no suposin una modificació del règim urbanístic 
vigent.  
 
4t.- Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments 
l'àmbit territorial dels quals límit amb el d'aquest municipi i al públic interessat. 
 
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de 
planificació territorial per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 d’octubre 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 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.  
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7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ 2/2022 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
PER AL MUNICIPI DE DELTEBRE, NO SOTMÈS A AVALUACIÓ AMBIENTAL 
ESTRATÈGICA.- 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 #DeltebreTerritori de data 19 d’octubre de 2022, el Sr. Lluís 
Soler Panisello, Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura en la 
seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, en 
ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació 
eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fou aprovat amb caràcter 
definitiu per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 21 de juny de 2021, 
publicat al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya el 22 de setembre de 2021. 
 
2. L’arquitecte municipal ha emès informe/projecte de Modificació Puntual núm. 
1/2022 del POUM de Deltebre per a l’adequació de diversos articles referits a la 
normativa urbanística. 
 
3. La modificació es concreta en el següent punt:  
 
Proposta de modificació de l’article 43 del POUM que regula el risc d’inundabilitat 
per incorporar en aquest articulat la regularització de les ampliacions de 
construccions d’ús residencial preexistents legalment implantades.  
 
4. S’ha emès informe de Secretaria. 
 
5. No resulta preceptiu l’avaluació ambiental estratègica en tant que la  
Modificació del POUM plantejada no està en el supòsit de l'article 96.c del Text 
Refós de la Llei d' Urbanisme (TRLU) i per tant no restarà subjecta a les 
particularitats deis articles 99 i 100 del mateix TRLU: 
 
“(...) c) Les modificacions d'instruments de planejament urbanístic que comportin 
un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la 
intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten subjectes 
a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.(...). 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació adopti els 
següents acords: 
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1r.- Aprovar inicialment el projecte de modificació 2/2022 del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal de Deltebre no subjecta a l'Estudi Ambiental Estratègic en 
els termes que obren en l'expedient. 
 
2n.- Obrir un període d'informació pública durant el termini d’un mes (art. 85.4 
TRLU), estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i 
en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local. Durant dit 
període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho 
perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. 
 
3r.- Suspendre de conformitat amb el que estableix l’article 73.1 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’article 102 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, d’acord amb les determinacions de l’informe que consta a 
l’expedient i que a efectes de motivació s’incorpora a aquest acord, la tramitació 
de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d’urbanització, d’expropiació forçosa, atorgament de llicències de parcel·lació de 
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació i enderrocament de construccions, 
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets d’altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els termes que es 
detallen per cada un dels àmbits. 
 
En tot cas aquesta suspensió no produirà efectes, total o parcialment, en cap 
àmbit i/o règim urbanístic en les que les determinacions de la modificació del 
POUM objecte d’aprovació inicial no suposin una modificació del règim urbanístic 
vigent.  
 
4t.- Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments 
l'àmbit territorial dels quals límit amb el d'aquest municipi i al públic interessat. 
 
5è.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials. 
 
6è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de 
planificació territorial per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 19 d’octubre de 2022. Lluís Soler Panisello.” 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
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sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord.  
 
8È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L'AJUNTAMENT 
DE DELTEBRE, EN RELACIÓ A L'EXECUCIÓ DEL PAU IND 12 DELIMITAT 
PEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE DELTEBRE.- 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler Panisello, 
Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura en la seva part 
bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde 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: 
 
Vist que aquest ajuntament vol formalitzar un conveni de col·laboració amb 
l’Institut Català del Sòl per dur a terme els mecanismes de col·laboració, dins 
dels respectius marcs competencials, que permetin el desenvolupament i 
execució del PAU Ind 12 delimitat pel POUM de Deltebre. 
 
Vistos els informes que consten a l’expedient. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents 
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Institut Català del Sòl i 
l'Ajuntament de Deltebre, en relació a l'execució del PAU Ind 12 delimitat pel pla 
d'ordenació urbanística municipal de Deltebre, que té un total de tretze clàusules 
i que s’acompanya com a annex a la proposta. 
 
2n.- Facultar a l’alcalde-president per a la seva signatura. 
 
3r.- Notificar el present acord a l’INCASOL per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEfificent subàrea d’hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de planificació territorial per al seu 
coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 20 d’octubre de 2022. Lluís Soler Panisello.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 
Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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.  
 
GESTIÓ TERRITORIAL 
 
9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2022 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT REFERENT A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DEL 
PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS DE DELTEBRE LOT 1 – FERMS I 
PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA. 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 #DeltebreTerritori de data 
19 d’octubre 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 a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor 
delegat de la subàrea de gestió territorial, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 5 d’octubre de 2022, va 
adoptar els següents acords: 
 
“PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut aportat per l’empresa UTE 
CARRERS DELTEBRE 2022, amb NIF número U10900314 com adjudicatària 
de les obres del “Projecte de reforç i millora del paviment de diversos carrers 
de Deltebre. Lot 1–Ferms i pavimentació amb mescla bituminosa”. 
 
SEGON.- Que es traslladi el contingut del present acord a l’empresa 
adjudicatària per a la seva constància; al Director d’Obra, al Director d’Execució 
Material i Coordinador de Seguretat i Salut en execució d’obra, als efectes 
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adients, i a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de gestió territorial, en ordre a 
l’efectivitat del present acord. 
 
TERCER.- Ratificar el present acord a la propera sessió de ple municipal del mes 
d’octubre de 2022”. 
Vist que aquests acords s’han de ratificar pel ple municipal ja que es l`òrgan que 
va adjudicar el contracte de les esmentades obres. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Ratificar els acords adoptat per la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre 
de 2022 referent a l’aprovació del PSS de les obres del “Projecte de reforç i 
millora del paviment de diversos carrers de Deltebre. Lot 1–Ferms i 
pavimentació amb mescla bituminosa”. 
 
2n.- Traslladar el contingut del present acord a l’empresa adjudicatària per a la 
seva constància; al Director d’Obra, al Director d’Execució Material i Coordinador 
de Seguretat i Salut en execució d’obra, als efectes adients, i a l’Àrea de 
#DeltebreTerritori subàrea de gestió territorial, en ordre a l’efectivitat del present 
acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 7 d’octubre 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 a favor de la 
proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà d’abstenció de la proposta 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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 cinc abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), 
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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. 
 
10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 D’OCTUBRE DE 2022 
D’APROVACIÓ NOMENAMENT DIRECTOR D'OBRA I D'EXECUCIÓ 
MATERIAL I DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT REFERENT A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REFORÇ I MILLORA DEL 
PAVIMENT DE DIVERSOS CARRERS DE DELTEBRE. LOT 1 – FERMS I 
PAVIMENTACIÓ AMB MESCLA BITUMINOSA.- 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 #DeltebreTerritori de data 
19 d’octubre 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 a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori i regidor 
delegat de la subàrea de gestió territorial, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 5 d’octubre de 2022, va 
adoptar els següents acords: 
 
“PRIMER.- Nomenar Director d’Obra i d’execució material i Coordinador de 
Seguretat i Salut en l’execució d’obra al Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis 
Municipals Sr. Alfons Fors Callau. 
 
SEGON.- Que es traslladi el contingut del present acord al tècnic municipal i a 
l’empresa adjudicatària UTE CARRERS DELTEBRE 2022, per a la seva 
constància, així com a l’Àrea de #DeltebreEficient –subàrea d’hisenda- i a l’Àrea 
de #DeltebreTerritori –subàrea de gestió territorial- per al seu coneixement. 
 
TERCER.- Ratificar el present acord a la propera sessió de ple municipal del mes 
d’octubre de 2022”. 
Vist que aquests acords s’han de ratificar pel ple municipal ja que es l`òrgan que 
va adjudicar el contracte de les esmentades obres. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents  
 
ACORDS: 
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1r.- Ratificar els acords adoptat per la Junta de Govern Local de data 5 d’octubre 
de 2022 i nomenar Director d’Obra i d’execució material i Coordinador de 
Seguretat i Salut en l’execució d’obra al Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis 
Municipals Sr. Alfons Fors Callau. 
 
2n.- Traslladar el contingut del present acord al tècnic municipal i a l’empresa 
adjudicatària UTE CARRERS DELTEBRE 2022, per a la seva constància, així 
com a l’Àrea de #DeltebreEficient –subàrea d’hisenda- i a l’Àrea de 
#DeltebreTerritori –subàrea de gestió territorial- per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 7 d’octubre 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 a favor de la 
proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà d’abstenció de la proposta 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-junts i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), 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 cinc abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), 
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. 
 
MOCIONS 
 
11È.- MOCIÓ D'ED-JUNTS D'IMPULS AL MUNICIPALISME I LA SEVA 
CONCIUTADANIA.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el 
regidor Sr. Joan Alginet Aliau, portaveu del grup municipal d’ERC-MD i el regidor 
Sr. Andreu Curto Castells, portaveu del grup municipal ED-Junts procedeixen a 
la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
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“Qui subscriuen, grups municipals d’ED-Junts i ERC-MD, en ús de les facultats 
que la legislació vigent els concedeix, al Ple de la Corporació eleven la següent 
INFORMACIÓ: 
 
El proper 28 de Maig de 2023, es celebraran les eleccions municipals que clouran  
l’actual mandat 2019-2023. Ha estat un dels períodes més complexes des de la 
recuperació de la democràcia. Haver d’afrontar els efectes de la COVID; la crisi 
econòmica i social que s’ha agreujat per les conseqüències de la guerra 
d’Ucraïna, amb una especial incidència en l’àmbit energètic;  la inflació que 
estem patint i els efectes del canvi climàtic, han posat a prova la nostra societat 
i també la capacitat de reacció dels governs locals del nostre país. 
 
Entenent que molts dels reptes que se’ns han plantejat son estructurals i tindran 
continuïtat en els propers anys, els pobles i ciutats de Catalunya,  palesem la 
necessitat d’enfortir el primer nivell de l’administració per a poder garantir el dret 
a una bona administració que ha de tenir la nostra ciutadania per afrontar el futur.  
 
Cal que el sistema institucional del nostre país es pugui adaptar d’una manera 
eficaç i eficient a la nova realitat i fer-ho des de l’asimetria territorial que 
caracteritza Catalunya. Això comporta consolidar competències que es presten 
molt millor des de la proximitat i que actualment no tenen l’empara jurídica 
suficient.  
 
L’administració local ha de donar resposta des de la primera línia a les 
desigualtats que provoca la crisi socioeconòmica i impulsar les solucions per a 
resoldre-la. El sistema de finançament actual, no resol adequadament les 
situacions que hem patit i que estem patint. 
 
En aquests darrers anys els Ajuntaments estem patint situacions que fan que el 
principi de suficiència financera no es compleixi. Aquesta manca de suficiència 
financera, no es pot solucionar amb les eines que disposem els ens locals. Les 
figures impositives que preveu l’Ordenament Jurídic ja estan prou tensionades i 
no ens podem permetre una major pressió fiscal des de l’àmbit local. 
 
Cal un replanteig estructural del finançament de les administracions públiques, a 
tots els nivells, que doni resposta als dèficits que acumula l’àmbit local. Mentre 
no es produeixi aquesta reforma, cal incrementar de manera urgent les 
transferències que reben els Ajuntaments a través de la participació en els tributs 
i  els ingressos de l’Estat i que representen gairebé un 70% de les transferències 
que reben els Ajuntaments de Catalunya.  
 
La  Llei de Governs i finances locals ha de comportar un repartiment més just 
entre les administracions públiques catalanes, atorgant a les competències 
locals el finançament que li correspon. Cal recordar que del total de 
transferències als Ajuntaments, un 15% provenen de la Generalitat. 
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Les convocatòries i la gestió dels Fons Next Generation han posat en evidència, 
una vegada més, que per a garantir la igualtat d’oportunitats de la ciutadania, 
visqui on visqui, cal vetllar per l’equitat territorial en l’accés i el repartiment de 
recursos. 
 
Tres quartes parts dels nostres Ajuntaments, tenen una població inferior a 2.000 
habitants. Però, en canvi, han de garantir els mateixos serveis bàsics que els de 
més població. I els recursos i les eines de les que disposen, no son les mateixes.  
 
Iniciatives com l’Agenda Rural, l’Estatut del Municipi Rural, la llei de Territori o 
l’abans esmentada Llei de Governs i finances locals, han d’evitar una Catalunya 
a dues velocitats.  
 
Cal també afrontar d’una manera decidida la dignificació i el reconeixement de la 
tasca de les persones que ens representen en els Ajuntaments. Les electes i els 
electes locals son una part fonamental del nostre sistema institucional i no es té 
prou present tot el que comporta dedicar uns anys de les seves vides al servei 
de la comunitat. 
 
Finalment, l’acció conjunta dels Governs locals ha permès impulsar la 
transformació del nostre país al costat de la resta de les institucions. També les 
entitats municipalistes hi han contribuït. Poder oferir de manera conjunta la 
compra o la prestació de serveis, l’assessorament, la formació de tècnics i 
electes o la defensa conjunta dels interessos locals davant la resta 
d’administracions, les fan útils al municipalisme i a la ciutadania. 
 
L’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis celebrada a Molins de Rei, 
va aprovar per unanimitat el passat dia 7 d’Octubre una Resolució que 
concretava totes aquestes propostes, que es sintetitzen en aquesta proposta de 
moció. 
 
Per tot l’exposat, PROPOSEM al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a que impulsi de manera urgent la 
Llei de Governs i finances locals. Cal concretar un nou marc jurídic que atorgui 
les competències i els recursos perquè els Ajuntaments i els Consells Comarcals 
puguin afrontar els nous reptes amb la seguretat jurídica i amb el finançament 
que requereix l’administració que està més propera al ciutadà.  
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat a replantejar de manera estructural el 
finançament dels ens locals, incrementant les transferències que reben els 
Ajuntaments de la participació en els tributs i en els ingressos de l’Estat. Aquest 
increment ha de pal·liar la manca de recursos per fer front a l’augment del cost 
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de l’energia, dels costos de l’obra pública o del costos salarials producte de la 
inflació, entre altres causes. 
 
TERCER.- Instar als partits polítics amb representació a les Corts espanyoles a 
que en la tramitació de la nova llei que regula l’impost sobre l’increment dels 
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), s’articuli de manera que es reforci la 
seguretat jurídica i que es garanteixi els ingressos per aquest impost. 
 
QUART.- Instar al Govern de l’Estat a que compensi la pèrdua d’ingressos que 
estan patint els ens locals per l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Béns de 
Naturalesa Urbana i per l’efecte de les Sentències del Tribunal Constitucional. 
 
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a aplicar l’IVA reduït del 5% a tots els punts 
de subministrament d’energia dels ens locals de Catalunya (tal com ja s’aplica 
actualment als punts amb potencia contractada de fins a 10KW). 
 
SISÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a incorporar 
l’equitat territorial com a criteri transversal de les polítiques públiques que 
s’impulsin. Cal que l’accés i el repartiment dels recursos públics s’adaptin a la 
realitat territorial del nostre país i que tan la ciutadania com els Governs locals 
dels municipis amb menys població tinguin els mateixos drets i les mateixes 
oportunitats que els de les zones urbanes. 
 
En aquest sentit, reclamem el desenvolupament i l’execució de la recent 
aprovada Agenda Rural de Catalunya i que s’acceleri l’aprovació de l’Estatut dels 
Municipis rurals. 
 
SETÈ.- Instar als Governs de l’Estat i de la Generalitat i a les cambres 
legislatives, a impulsar la dignificació de la tasca dels electes locals. En aquest 
sentit, cal emparar  la iniciativa que està impulsant l’Associació Catalana de 
Municipis amb la redacció de l’Estatut de l’electe local, que ha de tractar aspectes 
com la formació, la capacitació, els drets retributius i laborals o la protecció 
jurídica entre altres, per a dotar de suport, reconeixement i recursos als electes 
locals. 
 
VUITÈ.- Instar al Govern de l’Estat i al de la Generalitat a reconèixer la tasca del 
municipalisme a la nostra societat. Tan directament a través dels Governs Locals 
com a través de les entitats municipalistes, la defensa dels interessos 
municipalistes contribueix també a la visió global de les nostres comunitats, 
aportant-hi els valors de la proximitat. En aquest sentit, la institucionalització del 
municipalisme en òrgans com el Consell de Governs Locals o el Consell Català 
de Municipis Rurals, és plenament compatible i complementari amb la tasca que 
les entitats municipalistes porten a terme des de fa ja més de quaranta anys. 
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I tot això, per a tenir més i millors servis públics, de qualitat i en benefici sempre 
de la nostra conciutadania 
 
NOVÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al 
Parlament de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern 
de l’Estat Espanyol i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als 
seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació 
Catalana de Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures 
proposades. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 17 d’octubre de 2022. ED-Junts                                                     
ERC-MD.” 
 
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.  
 
12È.- MOCIÓ D'ED-JUNTS PER AL RECONEIXEMENT I 
L'ACOMPANYAMENT EN EL DOL GESTACIONAL, PERINATAL I 
NEONATAL.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Rosa 
Royo Franch, regidora d’acció intergeneracional i comunitària, procedeix a la 
lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriuen, grups municipal d’ED-Junts, ERC-MD i SD-CP, en ús de les 
facultats que la legislació vigent els concedeix, al Ple de la Corporació eleven la 
següent INFORMACIÓ: 
 
El 15 de octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Conscienciació i Visibilització 
de la Mort Gestacional, Perinatal i Neonatal, un dia simbòlic per al record i per a 
l’acompanyament a les famílies en un dol encara poc reconegut socialment. 
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El dol gestacional, perinatal o neonatal fa referència a les pèrdues que tenen lloc 
durant l’embaràs, el part o pocs dies després del naixement. El 15% dels 
embarassos es trunquen durant el primer trimestre de gestació; anualment, al 
voltant de 3.500 embarassos de 15 setmanes o més són interromputs per 
anomalies fetals greus o incompatibles amb la vida, i gairebé 2.500 nadons 
moren en el període perinatal (entre la setmana 22 de gestació i els primers dies 
del naixement). 
 
Malgrat l’elevat impacte emocional que suposen aquestes pèrdues, es tracta 
encara d’un dol molt silenciat socialment, fins i tot tabú, especialment en el cas 
de les pèrdues de gestacions inicials, ja sigui perquè ens manquen eines com a 
societat per expressar i compartir el dolor, ja sigui perquè l’entorn més proper no 
sap com acompanyar les persones que el pateixen. 
 
Per aquests motius, és indispensable desplegar diverses mesures que 
reconeguin aquestes pèrdues com a esdeveniments greus en la vida de les 
persones i que contribueixin a trencar el tabú i el silenci social que pesa sobre 
les persones que pateixen aquestes experiències tan doloroses, amb l’objectiu 
d’acompanyar-les des dels poders públics, tal com preveu la línia d’actuació 
sobre dol per pèrdua gestacional de l’Estratègia nacional de drets sexuals i 
reproductius (ENDSIR) inclosa en el Pla de Govern de la Generalitat de 
Catalunya per a la XIV legislatura, aprovat pel Consell Executiu el 21 de 
setembre de 2021.  
 
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Deltebre aprova els següents 
 
ACORDS 
 
1r.- L’Ajuntament de Deltebre reitera el seu reconeixement al dol gestacional, 
perinatal i neonatal i es compromet a seguir impulsant mesures per combatre els 
tabús que hi estan associats, trencar el silenci social i acompanyar les famílies.  
2n.- L’Ajuntament de Deltebre seguirà mantenint i donant a conèixer l’espai 
destinat al record per les pèrdues perinatals i neonatals situat al cementiri 
municipal, com a espai on es poden fer tangibles aquestes pèrdues i on el dolor 
pot ser reconegut, també socialment. 
 
3r.- L’Ajuntament de Deltebre donarà suport a les associacions que sorgeixin al 
municipi destinades a l’acompanyament durant el dol perinatal i neonatal. 
 
4t.- L’Ajuntament de Deltebre insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
incrementar els recursos destinats a desenvolupar l’Estratègia nacional de drets 
sexuals i reproductius.  
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5è.- Fer arribar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
de Micropobles de Catalunya. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 17 d’octubre de 2022. ED-Junts, ERC-MD,                         
SD-CP.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix Ferré 
Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà a favor de la 
proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD 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.  
 
13È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL DE DISPOSAR AL MUNICIPI DE 
DELTEBRE D'UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.- Enunciat el contingut 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Laura Fabra Verge, 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: 
 
El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet a 
la ciutadania influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, 
generalment el pressupost del seu municipi, mitjançant processos de participació 
ciutadana. La primera experiència de pressupost participatiu (Orçamento 
Participativo) va néixer a la ciutat de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil) 
l'any 1989 després de l'arribada al poder del Partido dos Trabalhadores.  
 
L'objectiu dels Pressupostos Participatius és implicar la ciutadania en la gestió 
directa del municipi, facilitant als veïns i les veïnes la possibilitat de participar en 
l'elaboració del pressupost municipal i establir prioritats en la despesa pública. 
Això no vol dir qüestionar la responsabilitat dels càrrecs electes municipals, 
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govern i oposició, en el procés d'elaboració dels pressupostos, sinó que es tracta 
de permetre la participació de la ciutadania en la gestió del municipi. 
 
En el context de crisi econòmica generalitzada i aguditzada per la Guerra 
d'Ucraïna , de ben segur que el pressupost de l'ajuntament pot ajustar-se encara 
més a les necessitats dels ciutadans de Deltebre. Alhora, degut a la disminució 
de credibilitat de l'acció política, és importat emprendre iniciatives que acostin la 
gestió pública a la ciutadania. La corresponsabilitat i participació hauria de ser 
habitual per a la gestió d'assumptes públics, que portessin a la ciutadania a dir-
hi la seva més enllà d'una vegada cada quatre anys. Atès que l'Ajuntament té la 
capacitat i obligació d'organitzar processos participatius. 
 
L'any 2016, el govern de CiU a l'Ajuntament de Deltebre, va proposar a la 
ciutadania per primer cop un procés participatiu per tal d'elaborar els 
pressupostos municipals. Durant tres setmanes, 847 persones van poder donar 
la seva opinió sobre com s’han de prioritzar els diners del pressupost i sobre 
temes com és el model de les festes majors o les subvencions a les entitats.  
 
Per totes aquestes raons, PROPOSEM al ple de la corporació l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Adquirir el compromís d'implementar un procés de pressupostos 
participatius que sigui vinculant i en el que la ciutadania tingui facultats de 
proposta i decisió. 
 
SEGON: Incloure en el futur reglament de participació ciutadana els termes que 
han de regir la celebració de processos de pressupostos participatius al municipi 
de Deltebre, prenent com a exemple el model iniciat l’any 2016. 
 
No obstant el ple, aprovarà el que consideri oportú. 
 
Deltebre (Delta de l'Ebre), octubre de 2022. Joan Alginet Aliau. Portaveu d'ERC-
Més Deltebre.” 
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 
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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 PER A LA CREACIÓ I PARTICIPACIÓ DEL GOVERN 
ESPANYOL EN UN FONS DE TRANSICIÓ JUSTA DE LES ZONES 
NUCLEARS CATALANES.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del 
dia, el regidor Sr. Carlos Bel Carbó, regidor del grup municipal 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 i les habitants dels territoris propers a les centrals nuclears d’Ascó i Vandellòs 
segueixen amb preocupació l’anunciada finalització de la vida útil d’aquestes 
centrals, prevista per a la dècada vinent, sabedors de l’impacte laboral i social 
que pot representar per al futur dels seus pobles. Aquest fet obliga el Govern 
espanyol a planificar i actuar, amb anterioritat al seu tancament, i a oferir 
instruments i recursos que facin possible diversificar l’economia de les zones 
nuclears amb l’objectiu de revertir la pèrdua de llocs de treball i oferir una 
oportunitat de futur per als habitants d’aquests municipis. 
 
A data d’avui cap govern de l’Estat ha presentat un Pla de Transició nuclear o 
Transició justa per a les zones nuclears, malgrat l’anunci de les dates del 
tancament de les centrals. És important recordar que la competència en matèria 
nuclear correspon a l’Estat, i que tots els milions d’euros que les centrals generen 
en impostos són recaptats pel Govern espanyol. 
 
Per exemple, el Fons per al finançament de les activitats del Pla General de 
Residus Radioactius va recaptar 468 milions d’euros l’any 2020 en forma de 
prestació patrimonial de caràcter públic no tributari. La previsió es que, al final de 
la vida útil de les centrals nuclears, el Fons hagi arribat als 11.000 milions 
d’euros. Addicionalment, l’Estat recapta al voltant de 300 milions EUR l’any per 
impostos directament vinculats a la producció nuclear. 
Com que és imprescindible haver de dotar amb el finançament necessari la 
gestió dels residus radioactius i el futur desmantellament de les instal·lacions 
nuclears, entenem que també és molt important dotar un fons que faci possible 
reorientar les economies locals que avui dia són molt dependents de l’activitat 
que generen les centrals nuclears. 
 
Durant els darrers anys, els governs de PP i PSOE, no només no han previst ni 
anunciat cap Pla de transició nuclear, sinó que, a més, via el Tribunal 
Constitucional, han impedit diferents intents del Govern de Catalunya 
d’implementar un impost de caràcter nuclear per a crear un Fons que fes possible 
actuar abans del tancament de les centrals.  
 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

30 
 

Davant la inacció del Govern espanyol, el gener de 2015 la Generalitat de 
Catalunya impulsava,  a proposta d’Esquerra Republicana, la creació de dos 
impostos de caràcter ambiental, recollits a la Llei 12/2014, del 10 de octubre. 
Aquesta Llei determinava que el 10 % del recaptat amb l’impost sobre la 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear de les centrals catalanes 
repercutiria en els municipis situats a les àrees nuclears. L’objectiu era crear un 
Fons econòmic de Transició nuclear per a diversificar i reactivar l’economia 
d’aquestes zones arran del tancament de les centrals. Aquest Fons es destinaria 
a crear un teixit econòmic que facilitaria l’aparició i l’impuls de nous sectors 
productius, potenciaria la instal·lació de noves empreses i la creació de nous 
llocs de treball que substituirien els desapareguts pel tancament nuclear. 
Lamentablement, el Tribunal Constitucional, a instàncies del Govern del PP, 
declarava inconstitucional aquest impost l’abril de 2016. La Generalitat, 
posteriorment, va continuar l’intent i va crear un nou impost amb el qual es podria 
destinar el 20% del recaptat al Fons per a la reactivació econòmica i laboral de 
les zones nuclears, però va tornar a xocar amb un nou recurs davant del Tribunal 
Constitucional,  i el manteniment del mateix, per part del govern del PSOE. El 
nou impost va ser anul·lat pel Tribunal el març de 2019, fet que obliga la 
Generalitat a retornar els 17 milions que ja havia recaptat durant els anys 2017 i 
2018. 
 
Per acabar, el tercer intent de la Generalitat va ser definitiu. Gràcies a la Llei 
5/2020, de Mesures Fiscals, es va incorporar un nou impost sobre les 
instal·lacions que tenen afectació sobre el medi ambient i, amb l’aprovació 
posterior de la Llei de Mesures Fiscals per a l’any  2022, es va modificar l’Article 
8 amb el qual s’afectava el 20% dels ingressos recaptats de les centrals nuclears 
per a dotar així el Fons català de Transició Nuclear. 
 
Per tant, set anys després, la Generalitat de Catalunya ha pogut crear un fons 
que aportarà 24 milions d’euros anuals a les zones nuclears catalanes, fins al 
tancament de les centrals. Mentrestant, el Govern de l’Estat continua fent 
deixadesa de la seva responsabilitat respecte al futur de les zones nuclears i la 
necessitat d’assegurar una transició laboral, econòmica i ecològica justa. 
El Govern espanyol no ha establert cap conveni de Transició Justa destinat al 
manteniment i a la creació d’activitat i ocupació de les zones exposades al 
tancament nuclear; a diferència dels que sí que ha impulsat en altres àmbits 
energètics afectats, com el de combustibles fòssils o les centrals tèrmiques. Ni 
tampoc ha establert una proposta de calendari i actuació d’acompanyament a 
sectors i col·lectius en risc, cosa que asseguraria la fixació de població a les 
zones afectades pel tancament nuclear i la diversificació i especialització 
coherent amb el context socioeconòmic.  
 
Tenint en compte la responsabilitat del Govern espanyol en matèria nuclear, i la  
necessitat d’assegurar un futur  econòmic i laboral per als pobles de les zones 
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nuclears d’Ascó, Vandellós i Cofrents, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre 
proposen al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat que elabori i implementi un Pla de 
Transició nuclear,  a partir del 2023, per assegurar la diversificació econòmica i 
la reindustrialització de les àrees nuclears d’Ascó, Vandellòs i Cofrents, arran del 
tancament definitiu de les centrals. 
 
Segon.- Demanar al Govern de l’Estat que, a partir del 2023, contribueixi a dotar 
el Fons de Transició Nuclear de la Generalitat de Catalunya amb el mateix import 
que aporta anualment l’administració catalana, mitjançant la recaptació finalista 
de l’impost sobre les instal·lacions amb impacte mediambiental, que  aniran a 
càrrec dels ingressos públics estatals provinents del sector de l’energia nuclear.  
 
Tercer.- Traslladar els acords anteriors a la Conselleria d’Empresa i Treball de 
la Generalitat de Catalunya, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, i als grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya. 
 
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.” 
 
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.  
 
15È.- MOCIÓ D'ERC-MD EN DEFENSA DE LES DONES IRANIANES.- 
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: 
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“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: 
 
El 13 de setembre de 2022, MahsaAmini, una jove kurda de vint-i-dos anys, va 
ser detinguda per l'anomenada policia de la moralitat de la República Islàmica 
de l'Iran amb el pretext que portava incorrectament el vel. Un cop traslladada a 
una comissaria per, suposadament, realitzar una sessió de reeducació d'una 
hora de durada, va haver de ser traslladada a l’hospital de Teheran després 
d'haver patit una agressió física per part dels agents de policia. Mahsa va acabar 
morint al cap d’uns dies, el 16 de setembre a conseqüència d'un infart i un coma 
derivat de la brutal agressió. 
 
Aquest cas ha significat per moltes dones a l’Iran un abans i un després i han 
estat moltes les que han sortit en massa al carrer en contra de la violència que 
pateixen cada dia per un sistema patriarcal que ha tallat d’arrel tots els seus drets 
des de la revolució del 79.Aquestes setmanes s’han esdevingut diverses 
protestes i manifestacions ciutadanes arreu del país contra la mort de Mahsa i 
per a reivindicar els drets fonamentals de les dones. També s’han organitzat 
protestes en diferents parts del món com a mostra de solidaritat amb les dones 
iranianes.  
 
A l'Iran és obligatori portar el vel des de la revolució islàmica del 1979. No fer-ho 
pot significar l'empresonament i la pèrdua de la feina. I tot i que les autoritats 
iranianes han ordenat una investigació sobre el que va passar a la comissaria on 
van traslladar Amini, les protestes ciutadanes han estat durament reprimides i, 
actualment, segons dades oficials, gairebé vint persones hi han perdut la vida- 
Però segons algunes ONG que treballen des del terreny aquesta xifra podria 
elevar-se fins a 130. 
 
A més, el govern iranià aplica la censura bloquejant la connexió a Internet per a 
evitar que les protestes que han contribuït a difondre el cas d'Aminies continuïn 
estenent per les xarxes socials. De fet, el 25 de setembre les autoritats iranianes 
van detenir NilufarHamedi, la primera periodista a donar la notícia sobre la mort 
d'Amini, que actualment està retinguda en una presó juntament amb una altra 
periodista i un fotògraf.  
 
L'obligació, a l'Iran, de cobrir-se la cara totalment o parcialment contradiu 
directament la Carta de les Nacions Unides del 1945 i el Pacte internacional de 
drets civils i polítics del 1966, que advoquen per la igualtat entre homes i dones, 
i també la Convenció de les Nacions Unides sobre l'eliminació de totes les formes 
de discriminació contra les dones, del 1979. L'organització Amnistia Internacional 
ha sol·licitat una investigació criminal per la mort d'Amini i considera 
l'obligatorietat del vel abusiva, degradant i discriminatòria per a la dona. 
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Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Més Deltebre 
PROPOSEM al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Condemnar l'assassinat de la kurda MahsaAmini a mans de la policia 
de la moral de l'Iran i demanar una investigació exhaustiva i independent dels 
fets que han provocat la mort de MahsaAmini i que es depurin les responsabilitats 
polítiques, civils i penals que en derivin. 
 
SEGON.- Mostrar la seva solidaritat amb les dones iranianes, amb totes les 
dones que s'enfronten a qualsevol tipus de discriminació i amb els homes que 
comparteixen aquesta lluita. 
 
TERCER.- Condemnar qualsevol norma que estableixi l'obligatorietat del vel, ja 
que atempta contra la llibertat de les dones de vestir i viure com vulguin, i 
reclamar la dissolució de la policia de la moral. 
 
QUART.- Condemnar l'empresonament de la periodista NilufarHamedi i de la 
resta de periodistes empresonats per haver informat sobre la mort d'Amini i 
n'exigeix l'alliberament, alhora que exigeix que es respecti la llibertat de premsa 
i d'informació. 
 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió 
Europa que donin suport a la societat civil iraniana, que lluita per les llibertats i 
els drets de les dones per a avançar cap a un Iran més democràtic i socialment 
just. 
 
SISÈ.- Demanar a les institucions europees i als estats membres de la Unió 
Europea que evitin de legislar o de desenvolupar polítiques sobre qualsevol 
aspecte de la indumentària de les dones, ja que atempta contra la llibertat de les 
dones de vestir i viure com vulguin allà on siguin. 
 
SETÈ.- Lamentar la criminalització, l'assenyalament i la hipervigilància que 
dones d'arreu del món, també a Catalunya, han de patir per l'ús del vel i insta les 
institucions públiques catalanes a revisar la legislació i el conjunt de polítiques 
públiques que puguin incórrer en aquesta persecució. 
 
VUITÈ.- Condemnar qualsevol forma de tortura, molt especialment per motius 
derivats de l'extremisme religiós. Així com l'ús partidista, ideològic, racista i 
islamòfob que es fa de l'assassinat de MahsaAmini per a validar discursos d'odi 
i discriminació. 
 
NOVÈ.- Traslladar els següents acords les entitats de dones de la ciutat. 
 
No obstant el ple, aprovarà el que consideri oportú. 
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A Deltebre (Delta de l'Ebre), octubre de 2022. Joan Alginet Aliau. Portaveu 
d'ERC-Més Deltebre.” 
 
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.  
 
PART DE CONTROL 
 
16È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 
DE LA NÚM. 2291/2022 A LA NÚM. 2538/2022 
 
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. 2291/2022 a la núm. 2538/2022 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. 
 
17È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Alcalde pren la paraula per explicar 
que ahir vam tenir la grata noticia que havíem sigut beneficiaris d’una subvenció 
del Next Generation, impulsada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 
Urbana d’1.810.000€ per a què en un edifici històric, en desús, com és l’antiga 
Cambra Arrossera de La Cava, es pugui dur a terme el projecte que vam definir 
com un espai de dinamització, emprenedoria i foment cultural enfocat a l’àmbit 
de la joventut i de la igualtat de gènere i que per tant en les properes setmanes 
podrem començar a impulsar la redacció del projecte executiu i en qualsevol cas, 
estem contents, atès que la mitjana de les subvencions son de mig milió d’euros 
i en aquest cas, és una quantia que ens permet afrontar la dignificació d’una der 
les principals entrades del municipi i per tant, congratular-nos i traslladar-ho a la 
ciutadania aquesta satisfacció.  
 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

35 
 

Un segon informe d’alcaldia, seria que el proper 1 de novembre, és el dia de Tot 
Sants i en motiu de tota la situació viscuda en la pandèmia a nivell del govern 
municipal i dintre dels diferents objectius prioritzats i a través de la regidoria 
d’equipaments, la Sra. Carme Franch, han impulsat l’espai dedicat a les víctimes 
de la pandèmia del Covid-19 i per aquest motiu el proper dissabte dia 29 
d’octubre a les 10:30 hores del matí inaugurarem al cementiri municipal el nou 
espai per acompanyar i simbolitzar les persones que ens han deixat 
malauradament durant la crisi sanitària. 
 
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 el primer va dirigit a l’alcalde i diu que no sap si l’alcalde 
ha notat que ell parla el just i necessari i per tant li agrairia que no utilitzi ironies 
burlesques, com el que ha fet anteriorment referent al que ha dit  de “diputats i 
il·lustres” ja que a mi personalment m’ha fet sentir molt malament perquè l’únic 
que he fet ha sigut debatre i contestar i crec que ha estat fora de lloc. Un cop dit 
això, vull fer arribar el que m’han dit alguns ciutadans de la població, i és referent 
a la carretera que va des de la Creu Roja fins al LIDL que hi ha per costum 
aparcar quan el pàrquing del supermercat està complet i dificulta la visibilitat, per 
tant demanem que es prengui alguna mesura com és pintar-se de groc o el que 
es cregui convenient per que no s’aparqui i evitar mals pitjors. Un altra cosa que 
vull dir és que es continua veient animals a les instal·lacions esportives, no sé si 
s’ha d’habilitar un zona per a ells o prohibir el pas, però penso que és 
incompatible. Un altra de les coses a comentar és que al Passeig Fluvial des del 
de “José del Pas” fins al final del passeig l’enllumenat és molt pobre i si que m’he 
fixat que al Parc del Riu la il·luminació està a doble banda i per últim vull fer 
menció al vandalisme dels parcs infantils i espais públics. No sé si és legal o no 
però potser s’haurien de plantejar posar càmeres de videovigilància per acabar 
amb el vandalisme.  
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar disculpes al Sr. Aleix Ferre, regidor 
del grup municipal SD-CP amb tota la meva humilitat. 
 
Pren la paraula el regidor de ciutadania i seguretat, Sr. Francisco Castro per 
contestar pel que fa al tema de l’aparcament a la carretera del LIDL diu que hi ha 
previst finalitzar les obres de l’anella que va des del final de la zona del Polígon 
Industrial que és la delimitació del final de l’obra fins arribar al LIDL, atès que 
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s’ha de fer una vorada i l’enllumenat i després valorarem si és preceptiu o no 
deixar aparcar en aquest tram, tot i que és cert que als moments puntuals de 
l’estiu e inclús dissabte i diumenge la gent aparca. Referent al vandalisme, li tinc 
que dir que nosaltres tenim càmeres de videovigilància a la entrada del poble 
que ho vam gestionar en el seu moment i que son unes càmeres que estan a la 
plaça de les dones. Les càmeres aquestes es va poder posar per què vam poder-
ho motivar per què hi ha unes figures, de interès cultural, per poder-les protegir. 
Als parcs infantils s’hauria d’iniciar el tràmit, no sé fins quin punt és complicat o 
no, o si es poden gravar menors, no ho veig fàcil, atès que a la Comissió de 
Videovigilància de Catalunya no he vist que passen aquest tipus de càmeres. No 
dic que no es pugui fer, sinó que m’ho hauria de mirar millor. Ara el que tenim 
plantejat i autoritzat és posar-les a les entrades del poble i a les entrades de 
Riumar en el moment que ens ho permeti el pressupost.  
 
Pren la paraula el regidor d’esport i benestar Sr. Robert Bertomeu per contestar 
referent a la presència d’animals a les instal·lacions esportives i necessita que li 
concreti el lloc per reforçar la senyalització. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per contestar el tema de l’enllumenat del passeig 
del riu per dir que al pressupost del 2021 teníem la partida de l’enllumenat de la 
fase I, II i III que era la part de Jesús i Maria i al pressupost de 2022 teníem la 
partida de l’enllumenat de la fase IV que és tota la part que vostè comenta de  La 
Cava fins al Maset. Precisament abans d’ahir vaig reclamar a Costes de la 
Generalitat si d’una vegada per totes ens fan  la concessió i ens van contestar 
que Costes de l’Estat encara no ha emès informe i ens manquen el del Molí dels 
Mirons i Passeig Fluvial. Tenim els diners, està adjudicat i manca l’autorització. 
 
Tot segui l’alcalde li passa la paraula al portaveu del grup d’ERC-MD Sr. Joan 
Alginet Aliau per què aquest formuli els precs i preguntes que cregui adients i 
aquest diu que lligant una mica el que el Sr. Alcalde ha explicat de la subvenció 
concedida del Next Generation per a l’edifici de la Cambra Arrossera, no se si ho 
tenen present o no però que entre el gener i l’octubre de 2011 dos arquitectes de 
Deltebre van elaborar un avantprojecte del centre de desenvolupament juvenil, 
aquest treball es va pagar i no sé si és pot aprofitar o no com a punt de partida, 
suposo que tenen coneixement  d’aquest projecte que no va arribar mai a veure 
la llum però que segur que hi ha parts importants per aprofitar. 
 
Continua el Sr. Joan Alginet per dir que com segur que en el proper plenari es 
passaran les noves ordenances juntament amb el pressupost voldria fer una 
observació que m’ha arribat per part d’un ofertant de plaques solars i diu que 
l’ajuntament de Deltebre tenim les bonificacions més petites dels municipis del 
voltant respecte al l’BI i atenent a com estan els preus de la llum i que tothom 
busquem mecanismes per pagar menys i sortir del monopoli elèctric que tenim i 
com que és una necessitat i que anirà en augment, estaria bé poder-ho revisar. 
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Continua la regidora d’ERC-MD, Sra. Laura Fabra per dir que voldria saber el 
tema de la climatització del Centre Fluvial del Delta si està en procés o no. 
 
Tot seguit pren la paraula el regidor Sr. Carlos Bel, del grup municipal d’ERC-
MD per dir que m’afegeixo al comentari fet pel Sr. Aleix Ferre, per com s’ha sentit 
envers al que ha dit Sr. Alcalde i diu que tot i que penso que no han estat fets 
amb mala intenció, evidentment, entra dins debat de la política i a nivell personal 
no m’he sentit desacreditat però si a nivell de política de partits que crec que és 
important. Jo personalment d’aspiració política parlamentària actualment no en 
tinc cap, no sé si tothom en aquest plenari pot dir el mateix. 
 
Continua amb el torn de precs i preguntes i diu que al carrer Sant Hipòlit manca 
la placa. Un altre tema que vull comentar és referent al Parc del Riu, que els 
rostidors continuen amb mal estat i després de diversos cops de comentar-se al 
ple no s’acaba de solucionar. Un altre punt que volem comentar és referent a 
l’edifici situat al carrer Aube amb av. La Pau que hi havia unes tanques degut a 
despreniments del bloc de pisos, aquestes tanques s’han tret i el perill persisteix 
i els veïns voldrien saber perquè s’han tret. 
 
Pren la paraula la regidora del grup d’ERC-MD, la Sra. Nicoleta Autu per dir que 
ens han traslladat que al Passeig del Riu des de Paco Xapero fins la cooperativa 
de vivendes de La Cava manquen algunes papereres, com també n’hi ha amb 
mal estat. En un ple anterior, de l’octubre de 2021, el Sr. Castro, ens va fer una 
valoració de les papereres que hi ha al municipi, per tant demanem, si ho creuen 
oportú la ampliació del número de papereres i la reposició de les que estan en 
mal estat. També voldríem saber en quina fase es troba el Pla de joventut local, 
atès que el que teníem ha tingut una vigència fins al 2021 i al desembre de 2021 
es va anunciar que l’ajuntament de Deltebre va ser l’impulsor d’una plataforma. 
En aquest moment recordo que es comentava que aquest pla seria destinat per 
crear aquest nou pla de joventut local i aprofitaríem la participació del jovent de 
Deltebre, com també es farien varies tasques a l’institut de Deltebre per parlar 
amb el jovent i agafar qualsevol menció o valoració que es vulgui fer i per últim 
un prec, que si es poden netejar les pintades que estan al niu de metralladores 
del passeig del riu perquè dona mala imatge, ja que és un bé de interès cultural 
municipal. 
 
Pren la paraula el Sr. Castro, regidor de ciutadania i seguretat per contestar el 
que ha dit el Sr. Joan Alginet, pel que fa a aquests senyors que venen plaques 
solars i que han comentat que les bonificacions de l’IBI són les més baixes hi ha 
molt a dir, per que jo també he sentit dir que hi ha ajuntaments que el termini que 
deixen entre que es munten les plaques i fer la sol·licitud de la bonificació és molt 
curt i molta gent no es pot acollir. És a dir, que uns ajuntaments posen un 
mecanismes i uns altres en posen d’altres, per tant hi ha molt a “matissar”. Pel 
que fa al tema de la placa del carrer Sant Hipòlit, si manca la placa es posarà per 
que ja està encarregada. Pel que fa a l’edifici del carrer Aube amb l’av. La Pau, 
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aquest és un edifici que ens porta molts problemes. Es va fer un requeriment a 
la comunitat de veïns pel que fa al problema del despreniment. En un principi les 
tanques es van treure per que els elements que podien fer mal estaven retirats i 
no hi havia perill, però si els veïns diuen que el perill persisteix, es tancarà un 
altre cop, es farà acta i requeriment a la comunitat. Referent al prec de les 
papereres fet per la Sra. Autu, només dir-li que estem parlant de 4 o 5 unitats, es 
posaran i cap problema. 
 
Pren la paraula el Sr. Robert Bertomeu, per contestar el tema dels rostidors del 
parc del riu, és veritat que hi havia alguns desperfectes, però tot el que és el 
manteniment s’ha anat fent durant aquest temps, les taules de pícnic s’han 
arreglat, els jocs infantils s’han incrementat atès que és un dels parcs amb més 
afluència de gent, també es van posar unes porteries, es van repintar un cap de 
futbol sala, també es va pintar un quadre de jocs infantils i també es va pintar el 
camp de bàsquet que no estava pintat. Pel que fa a les barbacoes hi ha alguna 
que s’hauria de millorar l’estat però val a dir que el manteniment diari d’aquest 
parc s’està fent. 
 
Pren la paraula el Sr. Andreu Curto, referent a la pregunta feta per la Sra. Autu 
del Pla Local de Joventut, i diu que van començar a treballar amb la Diputació de 
Tarragona i la Diputació de Lleida i en aquell moment es va decidir fer el Pla de 
Joventut però hem vist que aquesta eina no és tan pràctica com ens esperàvem. 
L’ajuntament de La Ràpita que també estava en aquest programa tampoc va 
implementar en aquella acció, també han hi hagut canvi de tècnics, la qual cosa 
tampoc ens ha permès portar un seguiment com haguessin pogut fer en aquest 
sentit. Ens hem posat mans a la feina amb la regidora d’acció intergeneracional 
i de fet aquesta passada setmana hem fet la reunió amb els quintos de l’any 
2005, els quals els van passar un formulari amb una enquesta que ens serveix 
per començar a la redacció d’aquest Pla, per a la recollida de propostes i de 
percepció per part dels i les joves de Deltebre. Va començar amb els quintos i 
quintes i això s’ampliarà a la resta de joves de Deltebre tant en la enquesta de 
forma online, com els tallers que estem planificant per fer una generació de debat 
i de propostes i també la col·laboració que parlàvem amb l’institut de Deltebre ja 
que és un dels focus on tenim la major part de la joventut. 
 
Pren la paraula el regidor Sr. Robert Bertomeu, per contestar pel que fa a les 
pintades del niu de metralladora del passeig fluvial, dient que ja es va arranjar un 
cop, es va netejar i es va adequar però si cal es tornarà a fer. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per contestar envers a la pregunta feta pel que fa 
a la climatització de l’Espai Fluvial del Delta, dient que s’ha demanat dins del 
programa PAES de la Diputació i que encara no està resolt. Quan estigui resolt 
ho podrem impulsar perquè tenim la proposta tècnica feta, l’aportació prevista al 
pressupost del 2023 per a complementar el programa PAES en cas de ser 
beneficiaris a finals de 2022. 
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Continua el Sr. Alcalde, dient que referent al que s’ha comentat de l’avantprojecte 
de la Cambra Arrossera, el conec atès que en aquell moment estava a l’oposició 
i la Sra. Susana Gómez que era regidora de joventut, va ser qui va encomanar 
aquest treball però en aquell moment no va estar el finançament necessari per 
poder-ho implementar, per això la idea que en aquell moment va tenir la Sra. 
Gómez de poder fer un centre de dinamització juvenil no només enfocat a això 
sinó també a l’emprenedoria que és una part que ens ha de donar més capital 
humà i de projecció i per això posarem allí la seu del que serà l’observatori de 
gènere i tot plegat, per tant d’aquell avantprojecte que van fer uns arquitectes del 
municipi i que ho van dissenyar amb tot el “carinyo” s’agafarà part de la essència 
d’allò a l’hora de desenvolupar el projecte executiu. Més els vull dir, com no 
teníem prevista aquesta subvenció malgrat l’havíem demanat, ja havíem parlat 
amb aquest mateix arquitecte per fer un informe de patologia de l’edifici que ja el 
tenim des de principi d’any actualitzat. Estàvem començant a redactar el projecte 
executiu de la planta baixa per poder després anar fent-se per plantes i això ara 
no caldrà fer-ho així per que amb aquesta subvenció ens permetrà fer-la integral. 
Es dotarà per a l’any 2023 i principi del 2024 que son els 18 mesos que ens 
marquen per a aquesta subvenció. 
 
 
 
 
 
 
 
 
No havent més assumptes per a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la 
qual, com a secretari acctal. estenc aquesta acta que inclou totes les 
manifestacions i posicionaments que s’han produït en la sessió plenària i que es 
poden reproduir amb l’àudio d’enregistrament de la mateixa i que es farà arribar 
amb suport informàtic als regidors/es si així ho requereixen. 
 
L’Alcalde,        El secretari acctal., 
 
 
Lluís Soler Panisello      David Torres Fabra 
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