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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 10/2022 
DATA:  9 DE NOVEMBRE DE  2022 
HORA INICI: 21:31 H 
HORA FINALITZACIO: 23:55 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 i Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Sra. Neculina Nicoleta Autu (malaltia justificada). 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

ORDRE DEL DIA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: 
 
ORDINÀRIA NÚM 9/2022, DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2022 
 
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
2. #DeltebreEficient 
 
HISENDA 
 
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 
DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMS. 20/2022, 22/2022 i 25/2022 PER 
SUPLEMENTS DE CRÈDITS AMB BAIXES, NÚM. 23/2022  PER CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS AMB BAIXES, NÚM. 24/2022 PER SUPLEMENTS DE 
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CRÈDITS AMB INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE TRESORERIA PER A 
DESPESES GENERALS I DECLARACIÓ DE PLURIANUALITAT DE LES 
OBRES REFERENTS ALS PROJECTE DE MILLORA DEL CARRIL BICI I 
NOU ENLLUMENAT D’ACCÉS AL NUCLI DE RIUMAR (DE LA ROTONDA 
GAYA A PLAÇA E.VIVES). Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del 
dia, i vist que el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a la 
Comissió Informativa de l’Àrea #DeltebreEficient de data de 2 de novembre 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 
#DeltebreEficient de l’Ajuntament de Deltebre i regidora d’hisenda, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
Referent a l’expedient 20/2022 suplement de crèdit amb baixes 
 
1.- Vist que a l’estat d’execució del pressupost a data setembre de 2022 es 
desprèn que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a 
les quals no s’esgotarà la seva consignació. 
 
2.- Vist l’expedient de modificació de crèdits 20/2022 el qual correspon a un 
suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit d’altres aplicacions 
pressupostàries que afecten a despeses corrents per tal de garantir despeses 
d’arranjament de camins rurals. 
 
En quant a les inversions es necessari la modificació per tal de garantir el 
correcte arranjament dels camins rurals. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A. pressupostària Concepte ALTA BAIXA

61900.45400 Arranjament camins rurals 17.243,15 €

21001.45400 Manteniment camins rurals 17.243,15 €

Total Altes 17.243,15 €

Total Baixes 17.243,15 €
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Referent a l’expedient 22/2022 suplement de crèdit amb baixes 
 
1.- Vist que a l’estat d’execució del pressupost a data setembre de 2022 es 
desprèn que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a 
les quals no s’esgotarà la seva consignació. 
 
2.- Vist l’expedient de modificació de crèdits 20/2022 el qual correspon a un 
suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit d’altres aplicacions 
pressupostàries que afecten a despeses d’inversió. 
 

 
 
 
Referent a l’expedient 25/2022 suplement de crèdit amb baixes 
 
1.- Vist que a l’estat d’execució del pressupost a data octubre de 2022 es 
desprèn que hi ha partides de despeses amb consignació insuficient i altres a 
les quals no s’esgotarà la seva consignació. 
 
2.- Vist l’expedient de modificació de crèdits 25/2022 el qual correspon a un 
suplement de crèdit finançat amb baixes de crèdit d’altres aplicacions 
pressupostàries que afecten a despeses corrents del capítol 1, interessos 
operacions de tresoreria i conservació camins rurals per tal de donar 
compliment als “Serveis bàsics Imatge de Poble” essent aquest un servei 
essencial del 29 d’octubre al 31 de desembre de 2022. 
 
 

 
 
 
 
 

Aplicació pressupostària Descripció ALTA BAIXA

60900.15101 Acció urbanística - Immobles 32.060,00 €

61900.17101 Entorn Centre Jesús i Maria 24.534,97 €

60000.15310 Acció urbanística - Terrenys 20.000,00

60900.15100 Planejament i projectes 12.060,00

61900.16503 Enllumenat públic-resposició 20.000,00

62500.92000 Mobiliari 4.534,97

TOTAL ALTES 56.594,97 €

TOTAL BAIXES 56.594,97 €

Aplicació pressupostària Descripció ALTA BAIXA

21000.15320 Imatge de poble - casc urbà 45.809,83 €

21001.15321 Imatge de poble-Riumar, vies cicloturístiques i platges 14.751,52 €

22700.16200 Recollida escombraries 9.088,00 €

12008.92000 Retribucions capitol 1 funcionaris 34.685,50

13003.92000 Retribucions capitol 1 laborals 9.963,85

31000.01101 Interessos operacions de tresoreria 10.000,00

21001.45400 Imatge de poble - camins rurals 15.000,00

TOTAL ALTES 69.649,35 €

TOTAL BAIXES 69.649,35 €
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Referent a l’expedient 23/2022 crèdits extraordinaris amb baixes 
 
1.- Atès que en l’expedient 23/2022 de modificació de crèdits mitjançant crèdit 
extraordinari es pot observar que es tracta de modificar el pressupost de 
despeses assignant crèdit per a la realització de convenis i determinada que no 
pot demorar-se fins a l’exercici següent i per a la qual no hi ha crèdit, sense 
increment del pressupost. 
 

 
 
 
Referent a l’expedient 24/2022 suplement de crèdits amb incorporació de 
romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
1.- Vista la necessitat d’incorporar la part de finançament afectat préstec ICO 
dintre d’aquest exercici. 
 
2.- Vist l’expedient de modificació de crèdits 24/2022 el qual correspon a un 
suplement de crèdit finançat amb RTDG. 

 
Declaració de plurianualitat de les obres referents al projecte de millora 
del carril bici i nou enllumenat d’accés al nucli de Riumar (de la rotonda 
Gaya a la Plaça Eliseo Vives). 
 
1r.- Vista la necessitat d’aprovar la plurianualitat del projecte de millora del carril 
bici i nou enllumenat accés al nucli de Riumar (de la rotonda Gaya a la Plaça 
Eliseo Vives, concretament el 40% que hi ha previst al 2022 per import de 
155.990,33 euros i el 60% restant a l’exercici 2023 per import de 233.985,49 
euros. 
 
Per tot això i de conformitat amb allò que estableix l’article 177 del RDL 2/2004 
de 5 de març i pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, PROPOSO al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS:  
 
1r.- Que s’aprovin els expedient de modificació de crèdits núms. 20/2022, 
22/2022, 23/2022, 24/2022 i 25/2022  amb el detall especificat als antecedents. 

ALTA BAIXA

46605.23100 NOVA (CONSELL COMARCAL APORTACIÓ POLÍTIQUES I PROGRAMES SOCIALS D'HABITATGE) 2.847,48 €

48000.34200 Nova Conveni Xino Xano 29.608,70 €

46601.23100 Consell Comarcal aportació SAD 2.847,48

48000.23101 Ajuts tributs 29.608,70

TOTAL ALTES 32.456,18 €

TOTAL BAIXES 32.456,18

ALTA 

91300.01100 Amortització préstec llarg termini 830.570,35 €

87000 RTDG

830.570,35 €
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2n.- Que s’aprovi la plurianualitat del projecte de millora del carril bici i nou 
enllumenat accés al nucli de Riumar (de la rotonda Gaya a la Plaça Eliseo 
Vives, concretament el 40% que hi ha previst al 2022 per import de 155.990,33 
euros i el 60% restant a l’exercici 2023 per import de 233.985,49 euros. 
 
3r.- Que els expedients de modificació de crèdits se sotmetin al Ple amb 
subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així 
mateix, d'aplicació, les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què fa referència l'article 169 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
4t.- Exposar al públic els expedients de modificació de crèdits núms. 20/2022, 
22/2022, 23/2022, 24/2022 i 25/2022  durant el termini reglamentari de 15 dies 
hàbils, a partir del dia següent de la publicació en el B.O.P., durant els quals els 
interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. Els 
quatre expedients s’entendran definitivament aprovats si no es presenten 
reclamacions i en cas contrari el Ple disposa el termini d’un mes per resoldre’ls. 
Els expedients romandran, a disposició dels interessats, a l’Àrea 
#DeltebreEficient subàrea d’hisenda. 
 
5è.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 9 de novembre de 2022. M. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 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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3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL D’ESTABLIMENT I 
MODIFICACIÓ D'ORDENANCES FISCALS I PREUS PÚBLICS PER A L'ANY 
2023.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix 
va ser informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa 
de l’Àrea #DeltebreEficient de data de 2 de novembre 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 
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Vist els documents de l’establiment i modificació de les ordenances fiscals i 
preus públics per a l’exercici 2023 que s’adjunten com a annex a aquesta 
proposta. 
 
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient en relació a la tramitació de 
l’expedient. 
 
Vistos els informes que consten a l’expedient en relació a l’establiment i 
modificació de les ordenances fiscals i preus públics. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’establiment i modificació de les ordenances 
fiscals i preus públics per a l’exercici 2023, d’acord amb la relació que es 
detalla a la proposta. 
 
SEGON.- Exposar al públic l’establiment i modificació de les ordenances fiscals 
per a l’exercici 2022 en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis 
electrònic de la Corporació, així com en el portal de transparència d'aquest 
Ajuntament, a la web www.deltebre.cat  per tal de que contra el mateix, en un 
termini de TRENTA dies hàbils, es puguin presentar les al·legacions o 
reclamacions que s’estimin pertinents, en el benentès de què, en cas de no 
presentar-se’n, s’entendran les mateixes aprovades definitivament, sense cap 
altre tràmit. En el cas que es presentin seran resoltes pel ple municipal. 
 
TERCER.- Publicar el text íntegre de l’establiment i modificació dels preus 
públics en el Butlletí Oficial de la Província d’acord amb el que disposa en l'art. 
45.1.a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
als efectes de la seva entrada en vigor. 
 

http://www.deltebre.cat/
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QUART.-  Delegar la competència per a l’aprovació dels preus públics a favor 
de la Junta de Govern Local de conformitat amb l’establert a l’article 47 del 
TRLRHL i 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, per quant   els preus públics es consideren com a un ingrés de dret públic 
no tributari i per tant no es troba afectat a la limitació inclosa a l’art. 23.2 de la 
Llei 7/1985 reguladora del regim local.  

 
Aquesta delegació s’haurà de publicar en el Butlletí Oficial de la Província 
d’acord amb l’establert a l’article 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
No obstant això, en caràcter previ a l’acord que adopti la Junta de Govern Local 
d’aprovació del corresponent preu públic s’haurà de dictaminar el mateix per la 
corresponent Comissió Informativa. 
 
CINQUÈ.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
per al seu coneixement. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 2 de novembre de 2022. Lluïsa Ventura Galiano”. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà 
d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà en contra de la proposta 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna 
Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa 
Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid 
Santiago Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu 
Curto Castells (ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques 
(ED-Junts), quatre vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra 
Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD) i Juan Carlos Bel Carbó 
(ERC-MD) i un vot d’abstenció d’Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta 
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per 
portar a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
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4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST, 
ORGANIGRAMA I BASES EXECUCIÓ EXERCICI 2023.-  Enunciat el 
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat 
favorablement per majoria absoluta a la Comissió Informativa de l’Àrea 
#DeltebreEficient de data de 2 de novembre de 2022, el Sr. Andreu Curto 
Castells, regidor i portaveu del grup municipal d’Enlairem Deltebre-Junts, 
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 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2023. 
 
En data 2 de novembre de 2022 la interventora ha emès informe relatiu als 
equilibris bàsics del pressupost i al compliment o no dels objectius que 
estableix la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La Comissió Informativa de #DeltebreEficient hi ha dictaminat favorablement. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
L’article 165 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que el 
pressupost complirà amb el principi d’estabilitat i contindrà per cada un dels 
pressupostos que l'integrin l’estat de despeses, l’estat d’ingressos i les bases 
d’execució. També afegeix que cadascun dels pressupostos que integren el 
general s’ha d’elaborar sense dèficit inicial. 
 
L’article 166 del mateix RD relaciona els annexos que caldrà unir al pressupost 
general. 
 
L’article 168 del mateix RD regula el procediment d’elaboració i aprovació inicial 
del pressupost. 
 
L’article 169 del mateix RD regula la publicitat, l’aprovació definitiva i l’entrada 
en vigor del pressupost. 
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L’art.18.4 del RD 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat 
de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb 
problemes financers, disposa que les entitats locals que no comptin en el seu 
pressupost amb un fons de contingència l’hauran de crear en el seu pressupost 
corresponent a 2014 i successius, amb una dotació mínima del 0,5 per cent de 
l’import de les seves despeses no financeres, i així ho hauran de constar en el 
seu pla d’ajust. 
 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
 
Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM). 
 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi 
d'Estabilitat Pressupostària. 
 
Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les corporacions 
locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Ministeri 
d'Economia i Hisenda. 
 
Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l’article 12 de la 
LOEPSF per corporacions locals, 3a edició. IGAE (12/03/2013). 
 
Acord del Consell de Ministres de data 6 d’octubre de 2020 de suspensió  de 
les regles fiscals per al 2020 i 2021 de les entitats locals ratificat pel Ple del 
Congres de Diputats de data 20 d’octubre de 2020. 
 
Reglament núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig 
(DOCE.26-06-2013), que aprova el SEC 2010. 
 
Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per 
Eurostat. 
 
Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
 
Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació 
dels següents ACORDS: 
 
1r.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2023, el qual, 
resumit per capítols, és el següent: 
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INGRESSOS 
 

PRESSUPOST DE L’ENTITAT 

  
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes 6.740.000,00.-€ 
2. Impostos indirectes 300.000,00.-€ 
3. Taxes i altres ingressos 5.075.429,71.-€ 
  
4. Transferències corrents 3.940.376,29.-€ 
5. Ingressos patrimonials 199.100,00.-€ 
6. Alienació d’inversions reals 
 

70.000,00.-€ 

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

 
TOTAL INGRESSOS 

3.990.181,00.-€ 
65.000,00.-€ 

1.199.913,00.-€ 
 

21.580.000,00.-€ 

 
 

DESPESES  
 

PRESSUPOST DE L’ENTITAT 

  
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Despeses de personal 4.775.000,00.-€ 
2. Despeses en béns corrents i serveis 7.287.454,44.-€ 
3. Despeses financeres 70.000,00.-€ 
  
4. Transferències corrents 1.800.844,76.-€ 
5. Fons de contingència 204.220,84.-€ 
  
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
6. Inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
TOTAL DESPESES 

7.000.000,00.-€ 
0,00.-€ 

65.000,00.-€ 
377.479,96.-€ 

 
21.580.000,00.-€ 

 
 
La RLT fou aprovada inicialment pel ple municipal de data 28 de setembre de 
2022, exposada al públic pel termini de 15 dies hàbils sense que es 
presentessin al·legacions i fou publicada definitivament al BOPT CVE2022-9435 
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de data 28 d’octubre de 2022 per a la seva entrada en vigor en data 1 de gener 
de 2023. 
 
2n.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
3r.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el 
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
4t.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 2 de novembre de 2022.- Lluïsa Ventura Galiano. 
 
Finalitzada la lectura i abans de procedir a la votació d’aquest punt de l’ordre del 
dia, el Sr. Aleix Ferré Ribes del grup municipal SD-CP comunica a les 23:04 
hores a l’alcalde-president que abandona la sala de plens. 
 
Minuts després concretament a les 23:19 hores i abans de procedir a la votació 
d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Joan Alginet Aliau portaveu del grup 
municipal ERC-MD comunica a l’alcalde-president que el seu grup abandona la 
sala de plens. 
 
Posteriorment 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. 
 
5È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ IBI 
CONCESSIÓ  MUNICIPAL. Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del 
dia, i vist que el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a la 
Comissió Informativa de l’Àrea #DeltebreEficient de data 2 de novembre 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 
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea d’hisenda, en ús de les facultats que 
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la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 

 
Antecedents 
 
1. La Residència Tercera d’Edat l’Onada, ha rebut la liquidació de béns 
immobles per l’immoble situat al carrer Madrid, número 46 amb referència 
cadastral 8306901CF0180N0001KJ, corresponent als exercicis 
2019,2020,2021 i 2022 amb clau de cobrament 43-181-322-34-000003, per un 
import anual 19.847,00 euros i un import total de 79.388,00 euros.  

 
2. En data  24 d’octubre de 2022 han presentat instància sol·licitant una 
bonificació de la quota per a l’exercici 2022, per tractar-se d’una activitat 
econòmica d’utilitat municipal.  

 
3. La Residència Tercera d’Edat l’Onada és un establiment residencial que es 
dirigeixi a persones grans de la tercera edat. 
 
Fonament de Dret 

 
Atès que d’acord amb l’Ordenança municipal número 2 reguladora de l’Impost 
sobre béns immobles, article 3.5 de l’annex estableix una bonificació de fins al 
95 per cent en la quota íntegra de l’impost a favor d’immobles on es 
desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o 
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric 
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin aquesta declaració. 
Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, per vot 
favorable de la majoria simple dels seus membres.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aplicar la bonificació del 95% en la quota integra de l’impost sobre 
béns immobles a favor la Residencia Tercera Edat l’Onada per l’immoble situat 
al carrer Madrid, número 46 per a l’exercici 2022. 
 

SEGON.- Ordenar la pràctica d’una nova liquidació pel mateix concepte i amb 

la bonificació acordada pel Ple de la Corporació 

 

TERCER.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea 
d’hisenda per al seu coneixement. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 2 de novembre de 2022. Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Andreu 
Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu posicionament serà 
a favor de la proposta. 
 
Finalitzada la intervenció, 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. 

 
PERSONAL 

 
6È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
DELTEBRE A L’ACORD ENTRE CCOO, UGT, ACM I FMC EN RELACIÓ ALS 
CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ 
DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, QUE RESULTIN 
D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE 
REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS.- Enunciat el 
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Ingrid Santiago Casanova, 
regidora de personal, procedeix a la lectura en la seva part bastant a la 
proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
El 20 d’octubre de 2022 els sindicats CCOO de Catalunya i la UGT de 
Catalunya, i les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (en endavant ACM) i la Federació de municipis de Catalunya (en 
endavant FMC), varen signar un Acord de criteris generals a aplicar als 
processos d’estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, que 
resultin d’aplicació als ens locals de Catalunya que no disposin de 
representació legal dels seus empleats públics.  
 
Atès que la voluntat manifestada pels sindicats més representatius, CCOO i 
UGT, i les entitats municipalistes, és la que aquest acord doti als ens locals 
catalans de més petita dimensió, d’un instrument negociat que els hi permeti 
simplificar i agilitzar els processos negociadors que necessàriament s’han de 
produir en els processos d’estabilització previstos per la Llei 20/2021. 
 
Atès l’article 87 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors,  aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, i els articles 33 i 34.2 del text Refós de 
la llei de l’Estatut de l’Empleat Públic. 
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Atès que aquest ajuntament disposa de representació legal pròpia dels 
seus empleats públics i que s’ha celebrat una reunió en data 4 de 
novembre de 2022 del comitè dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Deltebre on estan representats tots els empleats públics on s’ha acordat 
que aquest ajuntament s’adhereixi a l’acord entre CCOO, UGT, ACM i FMC 
en relació als criteris generals a aplicar als processos d’estabilització 
derivats de la llei 20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als 
ens locals de Catalunya que no disposin de representació legal dels seus 
empleats públics. 
 
Atès que les entitats municipalistes, ACM i FMC, son les entitats associatives 
dels ens locals que promouen  i protegeixen, a Catalunya, els interessos locals. 

Per tot el que s'ha exposat, PROPOSO al ple municipal els següents ACORDS: 

Primer. Aprovar, de conformitat amb l’acord adoptat en data 4 de novembre de 
2022 pel comitè dels empleats públics de l’Ajuntament de Deltebre on estan 
representats tots els empleats públics, l’adhesió d’aquest ajuntament a l’Acord 
de Criteris generals a aplicar als processos d’estabilització derivats de la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, que resultin d’aplicació als ens locals de 
Catalunya que no disposin de representació legal dels seus empleats públics 
d’octubre de 2022,  

Segon. Aprovar que l’adhesió tingui efectes des de la data de la seva 
aprovació pel Ple. 

Tercer. Facultar a l’alcalde per a la signatura de tots els documents que sigui 
necessari per a l’efectivitat dels acords adoptats. 

Quart. Remetre certificat de l’acord a l’ACM i l’FMC, mitjançant la plataforma 
EACAT, per comunicar l’aprovació dels presents acords. 

Cinquè. Publicar aquest acord en la seu electrònica i en el portal de 
transparència de l’ajuntament pel seu coneixement general.  

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 de novembre de 2022. Lluís Soler Panisello.” 
 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Andreu 
Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu posicionament serà 
a favor de la proposta. 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

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

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

que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

GESTIÓ INTERNA 
 

7È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS BÀSICS D'IMATGE DE POBLE (RSU, 
JARDINERIA, NETEJA VIÀRIA, NETEJA DESAIGÜES, MANTENIMENT 
PLATGES). Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el 
mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió 
informativa de l’Àrea #DeltebreEficient de data 2 de novembre de 2022, el Sr. 
Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreSostenible i 
regidor d’imatge de poble, procedeix a la lectura en la seva part bastant a la 
proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreEficient i regidora de la subàrea de gestió interna, en ús de les 
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la 
següent INFORMACIÓ: 
 

Exp. General: 2022/3075    
Assumpte:  Adjudicació del contracte 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- Per part de la unitat gestora/promotora, es va posar de manifest la 
necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per procedir a la celebració del 
contracte de referència, CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS 
BÀSICS D'IMATGE DE POBLE (RSU, JARDINERIA, NETEJA VIÀRIA, 
NETEJA DESAIGÜES, MANTENIMENT PLATGES), i es va justificar les 
necessitats que es pretenen cobrir per mig de la celebració del contracte. 
 
2.- Es va efectuar la publicació en el perfil del contractant i transcorregut el 
termini per presentar ofertes, amb data 6 de setembre de 2022 es va procedir a 
l’obertura del sobre 1, comprovant que s’havia presentat una única oferta  
 
3.- Efectuada la tramitació corresponent, la mesa es va reunir per l’obertura 
ofertes incloses en el sobre 2 – Criteris que depenen d’un judici de valor, la 
valoració dels qual va estar la següent:  
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4.- Amb data 15 de setembre de 2022, la mesa de contractació es va reunir per 
a l’obertura del sobre 3 amb la documentació de l’oferta referent als criteris 
avaluables  per mig de fórmules, essent la valoració la següent (es transcriu 
part de l’informe tècnic): 
 

“Primer. Relació d’empreses admeses que han formulat proposicions: 
 
1. INNOVIA COPTALIA, S.A.U 

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

Nº EMPRESA BASE IVA TOTAL 

1 
INNOVIA COPTALIA. 

S.A.U. 
7.112.563,60 € 

800.523,10 
€ 

7.913.086,70 
€ 

 
Tercer. De conformitat amb els criteris de valoració establerts en el Plec 
de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques, 
s’efectua la següent valoració: 
 
- Valoració Criteri a:  Preu   Punts:  40 punts 
  

1. Oferta econòmica del pressupost base de licitació (àmbit funcional 
A-B-C-D-E) Punts :  37 

 

Nº EMPRESA 
OFERTA ECONÒMICA 

€ (IVA INCLÒS) 
PUNTS 

OBTINGUTS 

1 INNOVIA COPTALIA S.A.U. 7.913.086,70 € 37 

 
Es valora en funció de la fórmula lineal la puntuació de les ofertes també 
depèn directament de l’import de la millor oferta, però no de la proporció 
que separi la millor oferta de la resta d’ofertes, sinó de la proporció que 
separi cadascuna de les ofertes del pressupost de licitació 
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2. Percentatge de baixa dels preus unitaris ITEC en vigor en el 
moment de presentació de l’oferta econòmica. (àmbit funcional F)  
Punts :  3 punts 

 
La puntuació es calcula d’acord a la següent fórmula: 

 

Nº EMPRESA 
BAIXA PRESENTA 

PREUS ITEC 
PUNTS 

OBTINGUTS 

1 INNOVIA COPTALIA S.A.U. 19,99 % 3 

 
 
- Valoració Criteri b:                 Punts: 
10 punts 
 
De conformitat amb els criteris de valoració establerts en el Plec de 
clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques, per la 
valoració de l’apartat “b” millores, el resultats obtinguts han estat els 
següents: 
 

b) Increment sense cost per a l’Ajuntament per la nova 
plantació de gespa i adequació dels terrenys si 
s’escau, així com adequació i automatització reg de 
Plaça de les dones, Rotonda camp de Futbol de la 
Cava i Parc Fluvial.  
 
a.1) Parc Fluvial (2400 m2) 6 punts 

i 
a.2) Rotonda del camp nou de la Cava (1000 m2) 2.5 
punts 

i 
a.3) Plaça de les Dones (700 m2) 1.5 punts 
 

1
0

 p
u

n
ts

 

 
Es detalla a continuació les millores que s’ofereixen:  
 

Nº EMPRESA a.1 a.2 a.3 
PUNTS 

OBTINGUTS 
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1 INNOVIA COPTALIA S.A.U. 6 2.5 1.5 10 

 
 
- Valoració Criteri c:                             
 Punts: 6 punts 
 
 

c) Subministrament de nous contenidors per completar 
allà on sigui possible les àrees completes: 
 
c.1) 6 punts 
 
6 de fracció orgànica 
6 de paper 
6 d’envasos 
6 de vidre 
6 fracció resta 

ó 
c.1) 3 punts 
 
3 de fracció orgànica 
3 de paper 
3 d’envasos 
3 de vidre 
3 fracció resta 

6
 p

u
n

ts
 

 
 
Es detalla a continuació les millores que s’ofereixen:  
 

Nº EMPRESA 
c.1 (6 
punts) 

c.1 (3 
punts) 

PUNTS 
OBTINGUTS 

1 INNOVIA COPTALIA S.A.U. 6 0 6 

 
- Valoració Criteri d:                             
 Punts: 6 punts 
 
 

d) Augment sense cost per l’ajuntament del percentatge 
anual, previst en el plec de condicions tècniques, 
destinat a la renovació de la flota de contenidors 
(excloses les pròrrogues). 
 
Per cada increment de l’1%/anual de renovació sobre 
la flota actual: 1,50 punts (fins a un màxim de 6 punts)  

6
 p

u
n

ts
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Nº EMPRESA Increment anual 
PUNTS 

OBTINGUTS 

1 INNOVIA COPTALIA S.A.U. 4% 6 

 
 
 
- Valoració Criteri e:                             
 Punts: 6 punts 
 
 

e) Increment sense cost per l’ajuntament per la retirada 
de l’arbrat en mal estat del passeig del Riu. Fins a 130 
exemplars. 6 punts 
 6

 p
u

n
ts

 

 

Nº EMPRESA 
Retirada arbrat 
130 exemplars 

PUNTS 
OBTINGUTS 

1 INNOVIA COPTALIA S.A.U. 130 6 

 
 
- Valoració Criteri f:                             
 Punts: 5 punts 
 

f) Increment a càrrec de l’adjudicatari del percentatge 
anual (incloses les pròrrogues) destinat a campanyes 
de sensibilització i comunicació ambiental. 
 
Per cada increment anual del 0,50%: 1 punts (fins a un 
màxim de 5 punts). 

5
 p

u
n

ts
 

 

Nº EMPRESA 
Increment anual 

ofert 
PUNTS 

OBTINGUTS 

1 INNOVIA COPTALIA S.A.U. 2,5% 5 

 
 
- Valoració Criteri g:                             
 Punts: 4 punts 
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g) Augment a càrrec de l’adjudicatari de la freqüència de 
neteja viària de Deltebre i del nucli de Riumar: 
 

 

 
 

 

Nucli de Riumar: 

 

4
 p

u
n

ts
 

c.1) Augment a càrrec de l’adjudicatari en 1 
dia/setmana de la freqüència de neteja viària del nucli 
de Riumar de l’01/05 al 15/06 i del 16/09 al 31/10: 1 
punt 

 

 
d.1) Augment a càrrec de l’adjudicatari en 1 
dia/setmana de la freqüència de neteja viària del nucli 
de Riumar de l’01/01 al 31/04 i de l’01/11 al 31/12: 3 
punt 
 

 
 

Nº EMPRESA c.1 (1 punt) 
d.1 (3 
punts) 

PUNTS 
OBTINGUTS 

1 
INNOVIA COPTALIA 

S.A.U. 
1 

3 
4 

 
 
- Valoració Criteri h:                             
 Punts: 3 punts 
 

h) Augment a càrrec de l’adjudicatari de la freqüència 
d’obertura de la deixalleria de Riumar: 
 
a.1) Augment en 1 dia/setmana temporada alta i 1 
dia/setmana temporada baixa: 1 punt 

ó 
a.2) Augment en 2 dies/setmana temporada alta i 1 
dia/setmana temporada baixa: 2 punts 

ó 
a.3) Augment en 3 dies/setmana temporada alta i 2 
dies/setmana temporada baixa: 3 punts 
 

3
 p

u
n

ts
 

 

Nº EMPRESA a.1 (1 punt) 
a.2 (2 
punts) 

a.3 (3 
punts) 

PUNTS 
OBTINGUTS 
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1 
INNOVIA COPTALIA 

S.A.U. 
0 0 3 3 

 
Quart. Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, 
s’estableix el següent quadre resum de les puntuacions obtingudes pels 
licitadors, ordenats en forma decreixent pel que correspon al sobre 
número 3: 
 

Criteri  Millora Puntuació 
Obtinguda 

Criteri: a Preu 40 

Criteri: b  
 

Increment sense cost per a l’Ajuntament per la 
nova plantació de gespa i adequació dels 
terrenys si s’escau, així com adequació i 
automatització reg de Plaça de les dones, 
Rotonda camp de Futbol de la Cava i Parc 
Fluvial.  
 
a.1) Parc Fluvial (2400 m2)  
a.2) Rotonda del camp nou de la Cava (1000 
m2)  
a.3) Plaça de les Dones (700 m2)  
 

10 

Criteri: c Subministrament de nous contenidors per 
completar allà on sigui possible les àrees 
completes: 
c.1) 6 punts 
 
6 de fracció orgànica 
6 de paper 
6 d’envasos 
6 de vidre 
6 fracció resta 

6 

Criteri: d Augment sense cost per l’ajuntament del 
percentatge anual, previst en el plec de 
condicions tècniques, destinat a la renovació 
de la flota de contenidors (excloses les 
pròrrogues). 
Per cada increment de l’1%/anual de 
renovació sobre la flota actual: 1,50 punts (fins 
a un màxim de 6 punts) 
 
Ofert el 4% 
 

6 

Criteri e Increment sense cost per l’ajuntament per la 6 
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retirada de l’arbrat en mal estat del passeig del 
Riu. Fins a 130 exemplars. 6 punts 
Ofert retirada 130 exemplars 

Criteri f Increment a càrrec de l’adjudicatari del 
percentatge anual (incloses les pròrrogues) 
destinat a campanyes de sensibilització i 
comunicació ambiental. 
Per cada increment anual del 0,50%: 1 punts 
(fins a un màxim de 5 punts). 
 
Increment ofert 2,5% 
 

5 

Criteri g Augment a càrrec de l’adjudicatari de la 
freqüència de neteja viària de Deltebre i del 
nucli de Riumar: 
 
c.1) Augment a càrrec de l’adjudicatari en 1 
dia/setmana de la freqüència de neteja viària 
del nucli de Riumar de l’01/05 al 15/06 i del 
16/09 al 31/10:  
 
d.1) Augment a càrrec de l’adjudicatari en 1 
dia/setmana de la freqüència de neteja viària 
del nucli de Riumar de l’01/01 al 31/04 i de 
l’01/11 al 31/12:  
 
Ofereix la millora c.1 i d.1 
 

4 

Criteri h Augment a càrrec de l’adjudicatari de la 
freqüència d’obertura de la deixalleria de 
Riumar: 
 
Ofereix a.3) Augment en 3 dies/setmana 
temporada alta i 2 dies/setmana temporada 
baixa. 
 

3 

TOTAL 80 

 
Cinquè. Un cop efectuada la valoració de les ofertes presentades, 
s’estableix el següent quadre resum de les puntuacions obtingudes pels 
licitadors, ordenats en forma decreixent pel que fa als criteris 
d’adjudicació, tant subjectius com objectius. 
 

EMPRESA 
CRITERIS 

SUBJECTIUS 
CRITERIS 

OBJECTIUS 
TOTAL 
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(MÀX. 20 
PUNTS) 

(MÀX. 80 
PUNTS) 

INNOVIA 
COPTALIA S.A.U 

16 80 96 

 
 
5.- La Mesa de contractació amb data 20 de setembre de 2022 va acordar: 
 
“Primer.- Classificar la proposició única presentada en l’expedient de 
contractació de referència: 
 

classificació 

EMPRESA 

CRITERIS 
SUBJECTIUS 

(MÀX. 20 
PUNTS) 

CRITERIS 
OBJECTIUS 

(MÀX. 80 
PUNTS) 

TOTAL 

1 INNOVIA 
COPTALIA 

S.A.U 
16 80 96 

 
Segon.- Requerir a INNOVIA COPTALIA S.A.U perquè, en el termini màxim de 
deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment: 
 

• Constitueixi la garantia definitiva per un import del 5% del preu ofertat 
IVA exclòs (5% de 7.112.563,60 €) i aporti justificant de constitució de 
l’esmentada garantia. 

• Documents acreditatius de l'efectiva disposició de mitjans que s'hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l'execució del contracte.  

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

 
6.- Per de la licitadora INNOVIA COPTALIA, S.A.U es va presentar en temps i 
forma la documentació requerida. 
 
7.- Per part de la Intervenció s’ha procedit a la fiscalització prèvia de l’acord. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
Per tot l’exposat, al Ple de la Corporació demano que s’adoptin els 
següents  
 
ACORDS:  
 
Primer. Adjudicar el contracte de SERVEIS BÀSICS D'IMATGE DE POBLE 
(RSU, JARDINERIA, NETEJA VIÀRIA, NETEJA DESAIGÜES, MANTENIMENT 
PLATGES) a l’empresa  INNOVIA COPTALIA S.A.U,  pel següent preu i 
millores: 
 
Preu respecte els àmbits funcionals A,B,C,D,E: 

BASE IVA TOTAL 

7.112.563,60 € 
800.523,10 

€ 
7.913.086,70 

€ 

 
 

PRESTACIÓ SERVEI   

A Recollida RSU i deixalleries  

B Servei de neteja viària  

C Neteja platges  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2002/58
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/lo/2018/12/05/3
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D Jardineria  

E Desaigües  

 
 

F 

Neteja 
solars i 
altres, a 
preus 
unitaris 

619.834,71 
€ 

21% 
130.165,2

9 € 
750.000,00 €  

TOTALS 
7.804.242,3

9 € 
 

938.774,4
7 € 

8.743.016,86 
€ 

 

 
 
Respecte l’àmbit funcional F el percentatge de baixa sobre els preus 
unitaris ITEC en vigor en el moment de presentació de l’oferta econòmica.  
 

BAIXA PREUS ITEC 

19,99 % 

 
Millores: 

 

Millora 

Preu 

Increment sense cost per a l’Ajuntament per la nova plantació de gespa i 
adequació dels terrenys si s’escau, així com adequació i automatització reg 
de Plaça de les dones, Rotonda camp de Futbol de la Cava i Parc Fluvial.  
 
a.1) Parc Fluvial (2400 m2)  
a.2) Rotonda del camp nou de la Cava (1000 m2)  
a.3) Plaça de les Dones (700 m2)  
 

Subministrament de nous contenidors per completar allà on sigui possible les 
àrees completes: 
 
6 de fracció orgànica 
6 de paper 
6 d’envasos 
6 de vidre 
6 fracció resta 

Augment sense cost per l’ajuntament del percentatge anual, previst en el 
plec de condicions tècniques, destinat a la renovació de la flota de 
contenidors (excloses les pròrrogues). 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

26 
 

 
Oferta: el 4% 
 

Increment sense cost per l’ajuntament per la retirada de l’arbrat en mal estat 
del passeig del Riu.  
Ofert retirada 130 exemplars 

Increment a càrrec de l’adjudicatari del percentatge anual (incloses les 
pròrrogues) destinat a campanyes de sensibilització i comunicació ambiental. 
 
Increment ofert 2,5% 
 

Augment a càrrec de l’adjudicatari de la freqüència de neteja viària de 
Deltebre i del nucli de Riumar: 
Oferta: 
c.1) Augment a càrrec de l’adjudicatari en 1 dia/setmana de la freqüència de 
neteja viària del nucli de Riumar de l’01/05 al 15/06 i del 16/09 al 31/10:  
 
d.1) Augment a càrrec de l’adjudicatari en 1 dia/setmana de la freqüència de 
neteja viària del nucli de Riumar de l’01/01 al 31/04 i de l’01/11 al 31/12:  
 
 

Augment a càrrec de l’adjudicatari de la freqüència d’obertura de la 
deixalleria de Riumar: 
 
Ofereix a.3) Augment en 3 dies/setmana temporada alta i 2 dies/setmana 
temporada baixa. 
 

 
Les millores subjectives presentades per mig de la memòria no es 
transcriuen a raó de la seva extensió, tanmateix formem part de l’objecte 
contractual. 
 
 
El termini d’execució és de: 
 

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

PRÒRROGA 
Prorrogable anualment, màxim de dos 
pròrrogues  

 
L’adjudicació és amb subjecció als plecs de clàusules administratives i 
tècniques aprovats, exposant seguidament les característiques i avantatges de 
les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la selecció. 
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Segon.- Disposar la despesa corresponent d'acord amb l'informe de 
fiscalització de la interventora acctal. amb les següents anualitats: 
 
A: Recollida de residus 
B: Servei de neteja viària 
C: Neteja platges 
D: Jardineria 
E: Desaigües 
 

ANY 2023         

  TOTAL BASE Tipus Iva IVA 
TOTAL 
ANUAL 

Recollida selectiva RSU 485.433,12 € 10% 48.543,31 € 533.976,43 € 

Deixalleries 108.060,06 € 10% 10.806,01 € 118.866,07 € 

Neteja viària Deltebre 324.289,46 € 10% 32.428,95 € 356.718,41 € 

Neteja viària Riumar 112.338,57 € 10% 11.233,86 € 123.572,42 € 

Neteja platges 87.517,92 € 10% 8.751,79 € 96.269,71 € 

Jardineria  156.564,45 € 21% 32.878,53 € 189.442,99 € 

Desaigües 31.092,87 € 10% 3.109,29 € 34.202,16 € 

Neteja solars i altres 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 

Total 
1.305.296,45 €  147.751,73 

€ 
1.453.048,19 

€ 

 

ANY 2024         

  TOTAL BASE Tipus Iva IVA 
TOTAL 
ANUAL 

Recollida selectiva 
RSU 

553.850,59 € 10% 55.385,06 € 609.235,65 € 

Deixalleries 110.005,15 € 10% 11.000,51 € 121.005,66 € 

Neteja viària 
Deltebre 

330.126,68 € 10% 33.012,67 € 363.139,35 € 

Neteja viària Riumar 114.360,66 € 10% 11.436,07 € 125.796,73 € 

Neteja platges 89.093,24 € 10% 8.909,32 € 98.002,56 € 

Jardineria  159.382,61 € 21% 33.470,35 € 192.852,96 € 

Desaigües 75.966,11 € 10% 7.596,61 € 83.562,72 € 

Neteja solars i altres 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 

Total 
1.432.785,04 €   

160.810,59 
€ 

1.593.595,63 
€ 

 
 

ANY 2025         

  TOTAL BASE 
Tipus Iva 

IVA 
TOTAL 
ANUAL 
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Recollida selectiva RSU 561.971,37 € 10% 56.197,14 € 618.168,51 € 

Deixalleries 111.985,24 € 10% 11.198,52 € 123.183,76 € 

Neteja viària Deltebre 336.068,95 € 10% 33.606,90 € 369.675,85 € 

Neteja viària Riumar 116.419,15 € 10% 11.641,91 € 128.061,06 € 

Neteja platges 90.696,92 € 10% 9.069,69 € 99.766,61 € 

Jardineria  162.251,51 € 21% 34.072,82 € 196.324,32 € 

Desaigües 77.333,50 € 10% 7.733,35 € 85.066,85 € 

Neteja solars i altres 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 

Total 
1.456.726,64 €   

163.520,33 
€ 

1.620.246,97 
€ 

 
 
 

ANY 2026         

  TOTAL BASE Tipus Iva IVA 
TOTAL 
ANUAL 

Recollida selectiva RSU 570.238,32 € 10% 57.023,83 € 627.262,15 € 

Deixalleries 114.000,98 € 10% 11.400,10 € 125.401,07 € 

Neteja viària Deltebre 342.118,19 € 10% 34.211,82 € 376.330,01 € 

Neteja viària Riumar 118.514,70 € 10% 11.851,47 € 130.366,17 € 

Neteja platges 92.329,47 € 10% 9.232,95 € 101.562,42 € 

Jardineria  165.172,03 € 21% 34.686,13 € 199.858,15 € 

Desaigües 78.725,50 € 10% 7.872,55 € 86.598,05 € 

Neteja solars i altres 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 

Total 
1.481.099,18 €  166.278,84 

€ 
1.647.378,03 

€ 

 
 
 

ANY 2027         

  TOTAL BASE 
Tipus Iva 

IVA 
TOTAL 
ANUAL 

Recollida selectiva RSU 509.399,93 € 10% 50.939,99 € 560.339,92 € 

Deixalleries 116.052,99 € 10% 11.605,30 € 127.658,29 € 

Neteja viària Deltebre 348.276,33 € 10% 34.827,63 € 383.103,96 € 

Neteja viària Riumar 120.647,96 € 10% 12.064,80 € 132.712,76 € 

Neteja platges 93.991,39 € 10% 9.399,14 € 103.390,53 € 

Jardineria  168.145,12 € 21% 35.310,48 € 203.455,60 € 

Desaigües 80.142,56 € 10% 8.014,26 € 88.156,82 € 

Neteja solars i altres 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 

Total 
1.436.656,28 €   

162.161,59 
€ 

1.598.817,88 
€ 
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ANY 2028 Pròrroga 1 
        

        

  TOTAL BASE 
Tipus Iva 

IVA 
TOTAL 
ANUAL 

Recollida selectiva RSU 517.967,17 € 10% 51.796,72 € 569.763,89 € 

Deixalleries 118.141,95 € 10% 11.814,19 € 129.956,14 € 

Neteja viària Deltebre 354.545,30 € 10% 35.454,53 € 389.999,82 € 

Neteja viària Riumar 122.819,63 € 10% 12.281,96 € 135.101,59 € 

Neteja platges 95.683,24 € 10% 9.568,32 € 105.251,57 € 

Jardineria  171.171,73 € 21% 35.946,06 € 207.117,80 € 

Desaigües 81.415,22 € 10% 8.141,52 € 89.556,75 € 

Neteja solars i altres 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 

Total 
1.461.744,24 €   

165.003,31 
€ 

1.626.747,55 
€ 

 

ANY 2029 Prorroga 2 
        

        

  
TOTAL BASE Tipus Iva IVA 

TOTAL 
ANUAL 

Recollida selectiva RSU 526.688,62 € 10% 52.668,86 € 579.357,49 € 

Deixalleries 120.268,50 € 10% 12.026,85 € 132.295,35 € 

Neteja viària Deltebre 360.927,11 € 10% 36.092,71 € 397.019,82 € 

Neteja viària Riumar 125.030,38 € 10% 12.503,04 € 137.533,41 € 

Neteja platges 97.405,54 € 10% 9.740,55 € 107.146,09 € 

Jardineria  174.252,83 € 21% 36.593,09 € 210.845,93 € 

Desaigües 82.880,70 € 10% 8.288,07 € 91.168,77 € 

Neteja solars i altres 0,00 € 21% 0,00 € 0,00 € 

Total 
1.487.453,68 €   

167.913,18 
€ 

1.655.366,86 
€ 

 
En quant a la prestació F el quadre d’anualitats màxim és el següent atès que 
dependrà de les feines que es facin atenent a les necessitats de l’Ajuntament. 
 
F: Desaigües 
 

Prestació F 
        

        

  TOTAL BASE 
Tipus Iva 

IVA 
TOTAL 
ANUAL 

Anualitat 2023 123.966,94 € 21% 26.033,06 € 150.000,00 € 

Anualitat 2024 123.966,94 € 21% 26.033,06 € 150.000,00 € 

Anualitat 2025 123.966,94 € 21% 26.033,06 € 150.000,00 € 
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Anualitat 2026 123.966,94 € 21% 26.033,06 € 150.000,00 € 

Anualitat 2027 123.966,94 € 21% 26.033,06 € 150.000,00 € 

Anualitat 2028 (Pròrroga 
1) 

123.966,94 € 21% 26.033,06 € 150.000,00 € 

Anualitat 2029 (Pròrroga 
2) 

123.966,94 € 21% 26.033,06 € 150.000,00 € 

TOTAL 
867.768,58 €   

182.231,40 
€ 

1.049.999,98 
€ 

 
Tercer.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils posteriors 
als 15 dies hàbils a comptar des de la notificació de l’acord adjudicació, 
procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.  
 
Quart.- Nomenar responsables del contracte el senyor Joaquin Curto Serrano, 
Enginyer Municipal.  
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la licitadora,  a la unitat gestora i al 
responsable del contracte. Així mateix comunicar a l’empresa que en cas 
d’haver de donar d’alta o modificar les dades bancàries, caldrà que aporti la 
sol·licitud d’alta o modificació de dades bancaries a tercers degudament 
complimentada i signada. 
 
Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell podeu interposar 
recurs especial en matèria de contractació amb caràcter potestatiu. 
 
Aquest recurs es podrà interposar davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des del dia 
següent al de la recepció d’aquesta notificació, o bé, a comptar des de la data 
d’enviament de la mateixa, sempre que l’acte objecte de notificació s’hagués 
publicat el mateix dia al perfil del contractant, de conformitat amb el que 
estableix l’article 50 de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
Tanmateix podeu interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat 
Contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
  
Sisè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Vuitè.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient, subàrees 
d’hisenda i de gestió interna i a l’Àrea promotora de la contractació per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 2 de novembre de 2022.  Lluïsa Ventura Galiano.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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 
 

REVALORITZACIÓ ECONÒMICA 
 

8È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 

REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’INCENTIUS A LA DINAMITZACIÓ 

ECONÒMICA, OCUPACIONAL I A LA MILLORA DE LA IMATGE DE POBLE 

DEL MUNICIPI DE DELTEBRE. 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 e l’Àrea #DeltebreEficient de data 2 de novembre de 

2022, la Sra. Ingrid Santiago Casanova, regidora d’acció comercial, procedeix a 

la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 

“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, com a regidor delegat de la 

subàrea de revalorització econòmica 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 per a l’exercici 2023 una 

partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-

lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 

“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge 

del Poble”.  

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 

reguladores de referència. 
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3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 

els requisits mínim 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 a la concessió d’incentius a 

la Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la millora de la Imatge de 

Poble del municipi de Deltebre. 

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, 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, i fer constar que si no es presenten 

reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 

sense necessitat d’acord exprés. 

3r.- Un cop aprovades definitivament seran vigents mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament pel Ple de la Corporació. 

 
4t.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea 

d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica 

per al seu coneixement. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022. Francisco Castro Casanova.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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 
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adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 

que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

9È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 

REGULADORES DE LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AL 

PATROCINI PUBLICITARI DEL MUNICIPI DE DELTEBRE. Enunciat el 

contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat 

favorablement per majoria absoluta a la Comissió informativa de l’Àrea 

#DeltebreProjecció de data 2 de novembre de 2022, el Sr. Carlos Serra 

Ventura, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreProjecció, procedeix a la lectura 

en la seva part bastant a la proposta següent: 

“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, com a regidor delegat de la 

subàrea de revalorització econòmica 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 per a l’exercici 2023 una 

partida pressupostària per a dinamitzar econòmicament el poble, promocionar-

lo turísticament i millorar la imatge, concretament la partida 48000.23103 

“Incentius Dinamització Econòmica, Ocupacional i per a la Millora de la Imatge 

del Poble”.  

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 mínim 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 a la concessió de 

subvencions per activitats de patrocini publicitari del municipi de Deltebre. 

2n.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les bases 

aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
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de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al 

tauler electrònic de la corporació, 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, i fer constar que si no es presenten 

reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 

sense necessitat d’acord exprés. 

3r.- Un cop aprovades definitivament seran vigents mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament pel Ple de la Corporació. 

 
4t.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient i a subàrea 

d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de revalorització econòmica 

per al seu coneixement. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022. Francisco Castro Casanova.” 

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

 

SERVEI A LES PERSONES 

 

10È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS SOCIALS EURODELTA.- 
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 2 de novembre de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, regidora de servei a les persones, procedeix a la lectura en la seva 
part bastant a la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 

subàrea de Servei a les Persones de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les 
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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 per a l’exercici 2023 una 

partida pressupostària per a satisfer els imports concedits en concepte 

d’aquests ajuts, concretament la partida 2023.23105.48000 “Ajut Eurodelta” 

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 

reguladores i convocatòries de referència. 

3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 

els requisits mínim 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 de la concessió d'ajuts socials 

Eurodelta. 

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, 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, i fer constar que si no es presenten 

reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 

sense necessitat d’acord exprés. 

3r.- Un cop aprovades definitivament seran vigents mentre no es modifiquin o 

deroguin expressament pel Ple de la Corporació. 

 

4t.-  Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea 

d’Hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de Servei a les Persones 

per al seu coneixement. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022. Lluïsa Ventura Galiano. 

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

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS A LES PERSONES EN 
RELACIÓ A LA SEVA CAPACITAT SOCIOECONÒMICA.- 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 2 de novembre de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, regidora de servei a les persones procedeix a la lectura en la seva part 
bastant a la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 

subàrea de Servei a les Persones 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 per a l’exercici 2023 una 

partida pressupostària per a satisfer els imports concedits en concepte 

d’aquests ajuts, concretament la partida 2023.23101.48000 “Ajuts 

socioeconòmics” 

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 

reguladores i convocatòries de referència. 

3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 

els requisits mínim 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 
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ACORDS: 

1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió d'ajuts a les 

persones en relació a la seva capacitat socioeconòmica. 

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, 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, i fer constar que si no es presenten 

reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 

sense necessitat d’acord exprés. 

3r.- Un cop aprovades definitivament seran vigents mentre no es modifiquin o 

deroguin expressament pel Ple de la Corporació. 

 

4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea 

d’Hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de Servei a les Persones 

per al seu coneixement. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022. Lluïsa Ventura Galiano.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 
REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D'AJUTS SOCIALS DE CARÀCTER 
ECONÒMIC I PUNTUAL PER ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA 
SOCIAL I NECESSITATS BÀSIQUES DE SUBSISTÈNCIA.- 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 2 de novembre de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura 
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Galiano, regidora de servei a les persones procedeix a la lectura en la seva part 
bastant a la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, com a regidora delegada de la 

subàrea de Servei a les Persones 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 per a l’exercici 2023 una 

partida pressupostària per a satisfer els imports concedits en concepte 

d’aquests ajuts, concretament la partida 2023.23102.48000 “Ajuts Urgència 

Social” 

2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 

reguladores i convocatòries de referència. 

3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 

els requisits mínim 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 de la concessió d'ajuts socials de 

caràcter econòmic i puntual per atendre situacions d’urgència social i 

necessitats bàsiques de subsistència. 

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, 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, i fer constar que si no es presenten 

reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva 

sense necessitat d’acord exprés. 
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3r.-  Un cop aprovades definitivament seran vigents mentre no es modifiquin o 

deroguin expressament pel Ple de la Corporació.  

4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea 

d’Hisenda i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea de Servei a les Persones 

per al seu coneixement. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022.- Lluïsa Ventura Galiano.” 

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

  

13È.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER LA INCORPORACIÓ DE LES 
OBSERVACIONS DE L’INFORME EMÈS PER PART DE LA DIRECCCIÓ 
GENERAL DE LA COSTA I EL MAR DEL MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC DE DATA 25 D’OCTUBRE DE 2022  
A LA DOCUMENTACIÓ DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE DELTEBRE.- 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Lluís Soler 
Panisello, alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura 
en la seva part bastant a la proposta següent: 
 

“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
I. ANTECEDENTS DE FET 

 

I. En data 10 de juliol de 2018 el Ple de l’Ajuntament de Deltebre va aprovar 
inicialment de pla especial urbanístic del Port de Deltebre, presentat per Ports 
de la Generalitat. 
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II. Prèvia la tramitació corresponent, el ple de l’Ajuntament de Deltebre, en 
sessió de data 19 de maig de 2021, va aprovar provisionalment el pla especial 
urbanístic del Port de Deltebre, presentat per Ports de la Generalitat. 
 
II. Així mateix es va acordar trametre l’expedient complert del mateix a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, a efectes de 
l’aprovació definitiva. 
 
VII. Amb data 3 de novembre mitjançant la plataforma eacat, Ports de la 
Generalitat presenta document modificat del Pla Especial del port de Deltebre 
amb la incorporació de les consideracions efectuades per la Direcció General 
de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte 
Demogràfic de data 25 d’octubre de 2022, degudament diligenciat, als efectes 
de procedir, si escau, a l’aprovació provisional del document. 
 
Per tot,  
 
A la vista dels documents presentats, i una vegada analitzat el seu contingut i 
tenint en compte la seva adequació al marc de la planificació territorial de 
referència, així com als plans de caràcter sectorial.  
 
PROPOSO al Ple municipal l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER 
Incorporar les observacions contingudes en el document modificat del Pla 
Especial del Port de Deltebre amb la incorporació de les consideracions 
efectuades per la Direcció General de la Costa i el Mar del Ministeri per a la 
Transició Ecològica i el Repte Demogràfic de data 25 d’octubre de 2022, 
degudament diligenciat. 
 
SEGON 
Instar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre per tal que 
es procedeixi a l’aprovació definitiva i posterior publicació al DOGC del Pla 
Especial del Port de Deltebre.  
 
TERCER 
Fer públic els presents acords per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 8.5 
del TRLU 
 
QUART 
Traslladar ell present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de 
planificació territorial per al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 de novembre de 2022. Lluís Soler Panisello.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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 

 
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2022 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT REFERENT A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE EXECUTIU RÒTULA, 
XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL 
PASSEIG DEL CARRILET FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL PRESTAMO”. 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 2 de novembre 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 26 d’octubre de 2022, va 
adoptar els següents acords: 
 
“PRIMER.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut aportat per l’empresa ROMA 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, amb NIF número A25012386 com 

adjudicatària de les obres del  “PROJECTE EXECUTIU RÒTULA, XARXA 

VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG 

DEL CARRILET FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL 

PRESTAMO”. 

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 de novembre 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 adoptats per la Junta de Govern Local de data 5 

d’octubre de 2022 referent a l’aprovació del PSS de les obres del “PROJECTE 

EXECUTIU RÒTULA, XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL 

DELTA DE L’EBRE. EL PASSEIG DEL CARRILET FASE 1, ETAPA 1. 

ACONDICIONAMENT I MILLORA DEL PRESTAMO”. 

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), 28 d’octubre de 2022. Francisco Castro Casanova.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 26 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 EXECUTIU RÒTULA, 
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XARXA VERDA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE. EL 
PASSEIG DEL CARRILET FASE 1, ETAPA 1. ACONDICIONAMENT I 
MILLORA DEL PRESTAMO”. 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 2 de novembre 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 26 d’octubre de 2022, va 
adoptar els següents acords: 
 
“PRIMER.- Nomenar Director d’Obra i d’execució material en l’execució d’obra 

a l’enginyer Sr. Miquel Àngel Albacar Damian. 

SEGON.- Nomenar Coordinadora de Seguretat i Salut a la enginyera Cinta 

Reques Blanc. 

TERCER.- Que es traslladi el contingut del present acord al tècnic municipal i a 

l’empresa adjudicatària ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, 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. 

QUART.- Ratificar el present acord a la propera sessió de ple municipal del 

mes de novembre 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 26 

d’octubre de 2022 i nomenar Director d’Obra i d’execució material en l’execució 

d’obra a l’enginyer Sr. Miquel Àngel Albacar Damian i nomenar Coordinadora 

de Seguretat i Salut a la enginyera Cinta Reques Blanc. 
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2n.- Traslladar el contingut del present acord al tècnic municipal i a l’empresa 

adjudicatària ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, 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), 28 d’octubre de 2022. Francisco Castro Casanova.” 

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

 

#DeltebreSostenible 
 
POLÍTIQUES AMBIENTALS I PLATGES 
 

16È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ NOU CONVENI ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE I LA COMUNITAT DE REGANTS DE LES 
HORTES DE JESUS I MARIA.- 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 2 de novembre de 
2022, el Sr. Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreSostenible i regidor de polítiques ambientals i platges, procedeix a la 
lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de 
#DeltebreSostenible de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
Atès que, la Comunitat de Regants de les Hortes de Jesús i María és titular 
únic i exclusiu de la gestió de l’aigua de reg i de la neteja i manteniment dels 
canals de reg, tant els principals com els secundaris. 

 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

45 
 

Atès que la Comunitat de Regants de les Hortes de Jesús i Maria és el 
responsable de la neteja i manteniment dels desguassos de les finques on 
abasteix l’aigua de reg. 

 
Atès que, l’Ajuntament de Deltebre no disposa d’una xarxa pròpia de recollida i 
evacuació d’aigües pluvials, per la qual cosa es troba en la necessitat d’abocar-
les als desguassos d’aigües de reg gestionats per la Comunitat. 

 
Atès que per tal d’evitar els problemes que l’embassament de les esmentades 
aigües podria arribar a causar, aquestes es desguassen per mitjà dels 
desguassos que els particulars fan servir per a la sortida de les aigües de reg 
de les hortes situades a l’interior del mateix casc urbà. 

 
Atès que, com a conseqüència de l’abocament de les aigües pluvials als 
desguassos, es produeix en els mateixos, l’aparició d’un nombre considerable 
d’herbes i de residus, la qual cosa fa que la neteja hagi de fer-se més sovint i 
de forma més exhaustiva i eficaç. 

 

Atès que, per tal de sufragar les despeses que la neteja i manteniment dels 
desguassos de reg suposen a la Comunitat de Regants de les hortes de Jesús i 
Maria i, atès que els esmentats desguassos es fan servir, a la vegada, com a 
desguassos d’aigües pluvials, és intenció de les dos entitats la col·laboració en 
la neteja i manteniment dels mateixos. 

 
Atès que també es voluntat d’ambdues parts procedir a la millora i 
modernització de les actuals xarxes de regadius mitjançant l’execució d’obres 
d’urbanització de carrers que inclouen la renovació i millora de la  canalització 
dels regs i desguassos que són propietat de la Comunitat de Regants de les 
Hortes de Jesús i Maria. 

 
Atès que queda justificat l’interès públic del present conveni. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar el nou conveni entre l’Ajuntament de Deltebre i la Comunitat de 
Regants de les Hortes de Jesús i Maria, que té un total de vuit estipulacions 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 la Comunitat de Regants de les Hortes de 
Jesús i Maria per al seu coneixement i efectes oportuns. 
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4t.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEfificent subàrea d’hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreSostenible subàrea de polítiques ambientals i platges per 
al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022. Kilian Franch Arques.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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. 

 #DeltebreActiu 

 
TEIXIT ASSOCIATIU 
 

 
17È.- DICTAMEN PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS I 
ASSOCIACIONS PEL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS I SERVEIS AL 
MUNICIPI  DE  DELTEBRE,  BASES  REGULADORES  PER  A  LA 
CONCESSIÓ DE   SUBVENCIONS   ALS   CLUBS   DE FUTBOL I A LES 
ESCOLES DE FUTBOL DEL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES AMPA 
DEL MUNICIPI DE DELTEBRE, BASES REGULADORES PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONES A LES ENTITATS I ASSOCIACIONS PER 
LA PARTICIPACIÓ EN COMPTECIONS ESPORTIVES I BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A LES 
ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE PEL DESENVOLUPAMENT 
D’ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I DEFENSA DELS ANIMALS. Enunciat el 
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat 
favorablement per majoria absoluta a la Comissió informativa de l’Àrea 
#DeltebreActiu de data 2 de novembre de 2022, el Sr. Robert Bertomeu Callau, 
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreActiu i regidor de teixit associatiu, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a tinent d’Alcaldia de l’Àrea de 
#DeltebreActiu de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les facultats que la 
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legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
1.- Atès que l’Ajuntament de Deltebre té prevista al pressupost per a l’exercici 
2023 un partida pressupostària per a subvencionar les entitats i associacions 
del municipi per les seves activitats de foment, concretament la partida “Teixit 
Associatiu” 48000.92001. 
 
2.- Vist que en data 27 dels corrents el TAG de l’Àrea de #DeltebreActiu va 
emetre informe favorable  sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores de 
referència que consta en l’expedient de la seva raó, on es detalla, entre altres: 
 

• Els requisits per a l'atorgament de les subvencions. 
• La Publicitat de les subvencions. 
• L’aprovació de les bases reguladores. 

• El contingut mínim de les bases. 
 
3.- Atès que l’òrgan competent per l’aprovació de les bases que es pretenen 
aprovar serà el Ple de la Corporació d’acord amb el ROAS. 
 
4.- Atès que les bases se sotmetran a informació pública com a mínim per un 
termini no inferior a 20 dies i es publicaran al BOPT, al DOGC i en el tauler 
electrònic de la corporació. En el cas que no es presentin reclamacions contra 
les mateixes s'entendran definitivament aprovades sense necessitat d'ulterior 
acord i es procedirà a la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així 
com una referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 
 
5.- Atès que a l’expedient consta el text de les propostes de bases reguladores 
que tenen els requisits mínim exigibles per la legislació vigent. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
• Decret  Legislatiu 2/2003, de  28  d’abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  

de  la  Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
 

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
• Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
• Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
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Per   tot   aquests   antecedents   i   fonaments   de   dret,   al   Ple   de   la 
Corporació PROPOSO que s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions per 
a entitats i associacions, clubs esportius i escoles de futbol i les Ampa,  per  
a  la concessió  de  subvencions  per  al desenvolupament d’activitats i 
projectes d’interès per al municipi; les subvencions a entitats i associacions 
del municipi de Deltebre per la participació en competicions esportives, i les 
subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre pel 
desenvolupament d’activitats de protecció i defensa dels animals al municipi 
de Deltebre. 
 

SEGON.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les 
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es 
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de 
definitiu sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà 
a  la  publicació  del  text  íntegre  de  les  mateixes  al  BOPT  així  com  una 
referència d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

 

TERCER.- Un cop aprovades definitivament seran vigents mentre no es 
modifiquin o deroguin expressament pel Ple de la Corporació. 
 
QUART.- Traslladar  el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea 
d’Hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de Teixit Associatiu en ordre a 
la seva efectivitat. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  

Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022. Robert Bertomeu Callau.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al 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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18È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 
REGULADORES DELS PREMIS PER PARTICIPACIÓ EN ACTES 
ORGANITZATS PER L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE. Enunciat el contingut 
d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat 
favorablement per majoria absoluta a la Comissió informativa de l’Àrea 
#DeltebreActiu de data 2 de novembre de 2022, el Sr. Robert Bertomeu Callau, 
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreActiu i regidor de teixit associatiu, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreActiu, en ús de 
les facultats que la legislació vigent em concedeix, al ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 

ANTECEDENTS 

 
Atès que és d’interès de l’Ajuntament l’atorgament dels premis per la participació 
en actes organitzats per l’Ajuntament. 

 
Atès que es preceptiva l’aprovació inicial de les bases reguladores que els 
regulen. 

 

FONAMENTS DE DRET 

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

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

 
- Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (RGS). 
 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMiRLC). 
 
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
- Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
 
- Decret 175/95, de 13 de juny, pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’obres,  
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació  
pública i bon govern. 
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- RD 130/2019, de 8 de març, que regula la BDNS. 
 
- Disposició Transitòria segona del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel 
qual s’aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya 
(RAISC).  
 
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 
Públics (LAECSP). 
 
Vist l’informe del TAG de #DeltebreActiu que consta a l’expedient. 
 
Per  tot  aquests antecedents i fonaments de dret, al Ple de la Corporació 
PROPOSO que s’adoptin els següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores per a la concessió dels  
premis per participació en actes organitzats per l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Acordar sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, les 
bases aprovades inicialment mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí 
Oficial de la Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al tauler electrònic de la corporació, fent constar que si no es 
presenten reclamacions ni al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de 
definitiu sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es  procedirà  a  
la  publicació  del  text  íntegre  de  les mateixes al BOPT així com una referència  
d’aquesta  publicació  definitiva  al DOGC. 

 

TERCER.- Un cop aprovades definitivament seran vigents mentre no es 
modifiquin o deroguin expressament pel Ple de la Corporació. 

 
QUART.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea 
d’Hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea Teixit Associatiu, en ordre a 
l’efectivitat del present acord. 

La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  

Deltebre (Delta de l’Ebre), 27 d’octubre de 2022. Robert Bertomeu Callau.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Andreu 
Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el seu posicionament serà 
a favor de la proposta. 
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Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 

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

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

que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

MOCIONS 
 

Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde-president diu que hi ha una 

moció presentada pel grup municipal d’ERC-MD en reconeixement i desgreuge 

de les víctimes del franquisme i tenint en compte que el grup municipal que 

proposa la moció ha abandonat la sala de plens, no es podrà sotmetre a debat i 

votació de la mateixa. 

 

PART DE CONTROL 
 
20È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 2539/2022 A LA NÚM. 2623/2022 
 

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. 2539/2022 a la núm. 2623/2022 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. 

 
21È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No n’hi van haver 
 
22È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’alcalde-president diu que hi ha una 

proposició urgent relativa a un moció presentada pel grup municipal d’ERC-MD 

amb motiu del 25 de novembre, dia internacional contra la violència envers les 

dones i tenint en compte que el grup municipal que proposa aquesta proposta 

urgent en format de moció ha abandonat la sala de plens, no es podrà votar la 

urgència de la mateixa ni sotmetre a debat i votació. 

 
23È.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ 

- PRECS 
- PREGUNTES 
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No hi van haver. 
 

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 
 

  
  
 
 


