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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 1/2023 
DATA:  18 DE GENER DE 2023 
HORA INICI: 21:34 H 
HORA FINALITZACIO: 23:05 H 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Francisco Castro Casanova, Sr. 
Robert Bertomeu Callau, Sr. Kilian Franch Arques, Sra. Anna Giménez Uribe, 
Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sra. Carme Franch Tomàs, Sr. Andreu Curto 
Castells, Sra. Rosa Royo Franch, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra. Laura Fabra 
Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó, Sra. Neculina 
Nicoleta Autu i Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Sr. Carlos Serra Ventura amb motiu de representació institucional 
de l’Ajuntament de Deltebre. 
 
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 11/2022, DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2022 
 
El Sr. Alcalde pregunta si els grups polítics tenen alguna objecció a l’acta 
esmentada, quedant aprovada per unanimitat. 
 
#DeltebreEficient 
 
HISENDA 
 
2N.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2023.- Enunciat el 
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, 
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Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient, procedeix a la lectura en la seva 
part bastant a la proposta següent 
 
“El qui subscriu, com 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: 
 

 ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Deltebre en la sessió de data 9 de novembre de 2022 
aprovà inicialment el pressupost, plantilla i bases d’execució de l’exercici 2023. 
 
L’esmentat expedient es va sotmetre a informació pública per un termini de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte al BOPT inserció CVE2022-9875 de data 
14 de novembre de 2022 i al tauler d’anuncis electrònic de l’ajuntament de 
Deltebre, no presentant-se al·legacions durant l’esmentat termini. 
 
En data 12 de desembre de 2022 es va fer la publicació definitiva mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província inserció número CVE2022-11164. 
 
Vist que s’ha de procedir a la modificació de la base 24.2 i 24.4 de les bases 
d’execució del pressupost aprovades per a l’exercici 2023 d’acord amb un nou 
redactat que s’adjunta com a annex a aquesta proposta.  
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost 
per a l’exercici 2023 (base 24.2 i 24.4), les quals s’adjunten com a annex a 
aquesta proposta. 
 
2n.- Exposar al públic aquesta modificació de les bases d’execució del 
pressupost  per a l’exercici 2023 mitjançant edictes al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona 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.  
 
3r.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 13 de gener de 2023. Lluís Soler Panisello.” 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor  de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President, sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

GESTIÓ INTERNA 
 

3R.- PROPOSTA D’ALCALDIA D’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA  NÚMERO 

285/2016, RECAIGUDA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 109/2015 SUBSTANCIAT DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚMERO 2 DE TARRAGONA, SENTÈNCIA QUE HA 

ESTAT CONFIRMADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

CATALUNYA EN SENTÈNCIA NÚMERO 359/2021 RECAIGUDA EN EL 

RECURS D’APEL·LACIÓ NÚMERO 93/2017, D’EXECUCIÓ DE LA 

SENTÈNCIA NÚMERO 204/2022, RECAIGUDA EN EL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 283/2016, SUBSTANCIAT 

DAVANT DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE 

TARRAGONA I D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT ADMINISTRATIU ON ES 

DETERMININ LES CONSEQÜÈNCIES ECONÒMIQUES DE LA 

DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL 

SERVEI D’EXPLOTACIÓ I DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA 

PISCINA COBERTA, D’EXPLOTACIÓ I FINALITZACIÓ DE LES OBRES DEL 

PAVELLÓ MUNICIPAL I D’EXPLOTACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

MUNICIPALS.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. 

Lluís Soler Panisello, alcalde de l’ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura 

en la seva part bastant a la proposta següent: 

 
“El que subscriu, com 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: 
 

 ANTECEDENTS 
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la seva sessió extraordinària i 
urgent de 6 de març de 2.002, va resoldre adjudicar definitivament a favor de 
l’empresa EUCAGEST SL., el concurs per la concessió del servei d’explotació i 
de les obres de construcció de la piscina coberta, d’explotació i finalització de 
les obres del pavelló poliesportiu municipal i d’explotació d’instal·lacions 
esportives municipals. 
 
Atès que, amb posterioritat, el Ple de l’Ajuntament de Deltebre, en la seva 
sessió de 30 d’octubre de 2007, va autoritzar la cessió de la concessió a favor 
de Construcciones A. FEU SA, autoritzant-se així mateix la modificació de la 
concessió en els extrems sol·licitats i a que la gestió efectiva de la concessió 
transmesa fos portada a terme per la societat constituïda “ad hoc” TREVOL 
DELTEBRE SLU. 
 
Atès que en data 19 de novembre de 2007, mitjançant escriptura pública 
atorgada davant del notari Roman Torres López, la mercantil EUCAGEST-2, va 
atorgar, a favor de Construcciones A. FEU SL, escriptura de cessió de la 
concessió del servei d’explotació i de les obres de construcció de la piscina 
coberta, d’explotació i finalització de les obres del pavelló poliesportiu municipal 
i d’explotació d’instal·lacions esportives municipals. 
 
Atès que el mateix dia les mercantils Construcciones A. FEU. SA i TREVOL 
DELTEBRE SLU, van subscriure amb Caixa d’Estalvis de Catalunya (Avui 
BBVA) un préstec hipotecari per finançar l’operació.  
 
Atès que en data 20 de novembre de 2007, el Sr. Josep Feu Hereu, en nom i 
representació de les mercantils Construcciones A FEU. SA i de TREVOL 
DELTEBRE SLU, va signar amb l’Ajuntament de Deltebre el contracte de 
modificació de la concessió de les referides instal·lacions. 
 
Atès que en data 4 d’octubre de 2010, el Jutjat Mercantil número 1 de 
Barcelona, va dictar Auto mitjançant el qual es declarava en concurs voluntari 
de creditors (Procediment 809/2010) a Construcciones A. FEU. SA i que la 
referida mercantil va entrar en fase de liquidació el dia 1 d’abril de 2014. 
 
Atès que en data 29 de gener de 2014, la mercantil TREVOL DELTEBRE SLU, 
va presentar, davant del Jutjat Mercantil número 1 de Tarragona, concurs 
voluntari de creditors (Procediment 69/2014) i que mitjançant auto de 31 de 
juliol de 2014 es va acordar l’inici de la fase de liquidació. 
 
Atès que en data 28 de març de 2014, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va dictar sentència número 297/2014, mitjançant la qual s’anul·lava, 
entre d’altres, l’acord del Ple de l’Ajuntament de Deltebre de 30 d’octubre de 
2007 de modificació de la concessió. 
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Atès que en data 16 de juliol de 2014 el Ple de l’Ajuntament de Deltebre va 
acordar, en execució de sentència, declarar la nul·litat dels acords afectats per 
la sentència i reclamar els imports indegudament ingressats a favor de la 
mercantil TREVOL DELTEBRE SLU, en concepte de cànon concessional. 
 
Atès que les mercantils Construcciones A. FEU SA, i TREVOL DELTEBRE 
SLU, no estaven d’acord amb l’acord de Ple de 16 de juliol de 2014, varen 
interposar recurs contenciós administratiu número 109/2015 davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, i va recaure sentència en 
data 1 de setembre de 2016, estimatòria de les pretensions de les referides 
mercantils, deixant sense efecte la resolució de 16 de juliol de 2014, declarant 
nul l’acord de 30 d’octubre de 2007 i el contracte de 20 de novembre de 2007, 
instant a l’Ajuntament de Deltebre a incoar expedient administratiu d’execució 
de sentència a fi de determinar les conseqüències econòmiques de la mateixa. 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre va interposar recurs d’apel·lació número 
93/2017 davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Atès que en data 29 de gener de 2021 va recaure sentència número 359/2021 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mitjançant la qual es va 
desestimar el recurs d’apel·lació i es va confirmar la sentencia número 
285/2016 del Jutjat número 2 de Tarragona. 
 
Atès que en data 30 de març de 2021, es va  dictar, per part del Tribunal 

Superior de Justícia, el Decret mitjançant el qual s’acordava la fermesa de la 

sentència. Aquest decret va ser notificat a les parts el dia 7 d’abril de 2021. 

 
Atès el contingut de la sentència número 285/2016 del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 2 de Tarragona d’1 de setembre de 2016, recaiguda en el 
recurs 109/2015 i de la sentència número 359/2021 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya de 29 de gener de 2021, recaiguda en el recurs 
d’apel·lació número 93/2017, que la confirma, acordant deixar sense efecte la 
resolució recorreguda, declarant nul el contracte de 20 de novembre de 2007 i 
requerint a l’Ajuntament de Deltebre la incoació d’un expedient administratiu 
d’execució de sentència a fi de determinar les conseqüències econòmiques de 
la mateixa, i de tots els actes administratius que es vegin afectats. 
 
Atès que en data 6 d’octubre de 2021 el ple de la Corporació va adoptar entre 
d’altres els següents acords: 
 
“1r.- Aprovar la incoació de l’expedient d’execució de sentència (sentència 
número 285/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona i 
sentència número 359/2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

6 
 

la confirma), a fi de determinar les conseqüències econòmiques de la mateixa i 
de tots els actes administratius que es vegin afectats. 
 
2n.- Requerir als administradors concursals de CONSTRUCCIONES A. FEU 
S.A. per tal que en un termini de 15 dies acreditin les inversions realitzades per 
obtenir la concessió administrativa del servei d’explotació i de les obres de 
construcció de la piscina coberta, d’explotació i finalització de les obres del 
pavelló poliesportiu municipal i d’explotació de les instal·lacions esportives 
municipals, al·leguin i presentin els documents que estimin convenients. 
 
3r.- Requerir als administradors concursals de TREVOL DELTEBRE SLU per 
tal que en un termini de 15 dies acreditin les inversions realitzades per tal 
d’obtenir i gestionar la concessió administrativa del servei d’explotació i de les 
obres de construcció de la piscina coberta, d’explotació i finalització de les 
obres del pavelló poliesportiu municipal i d’explotació de les instal·lacions 
esportives municipals, al·leguin i presentin els documents que estimin 
convenients. 
 
4t.- Requerir a BBVA (Abans Caixa de Catalunya que va finançar l’operació)  
per tal que en un termini de 15 dies acrediti el finançament que el banc va 
atorgar a les mercantils Construcciones A. FEU. S.A. i TREVOL DELTEBRE 
SLU, a fi de que aquestes poguessin obtenir la concessió administrativa del 
servei d’explotació i de les obres de construcció de la piscina coberta, 
d’explotació i finalització de les obres del pavelló poliesportiu municipal i 
d’explotació de les instal·lacions esportives municipals, al·leguin i presentin els 
documents que estimin convenients. 
 
5è.- Nomenar persona instructora del procediment a la funcionària de l’Àrea de 
#DeltebreEficient Sra. Sònia Verge Bertomeu. 
 
6è.- Notificar el present acord a CONSTRUCCIONES A. FEU. SA, TREVOL 
DELTEBRE SLU, I BBVA, per als efectes que correspongui. 
 
7è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea d’esport i benestar per al seu 
coneixement”. 
 
Atès que en data 10 de novembre de 2021 el Sr. Antonio Estanislao Garcia, en 
nom i representació de TREVOL DELTEBRE SLU va presentar escrit de 
contestació del requeriment. 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2021 la Sra. Cristina Baigorri Puerto, en 
nom i representació de CONSTRUCCIONES A. FEU. SA va presentar escrit de 
contestació del requeriment. 
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Atès que posteriorment en data 30 de setembre de 2022, notificada el dia 17 

d’octubre de 2022, va recaure sentència número 204/2022, en el recurs 

contenciós administratiu número 283/2016, tramitat davant del Jutjat de lo 

Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona. 

 

Atès que el recurs es va interposar por TREVOL DELTEBRE SLU, contra la 

desestimació presumpta, per silenci administratiu, dels recursos de reposició 

presentats contra l’Acord de Ple Municipal de 19 de gener de 2016, de 

resolució dels escrits d’al·legacions presentats en data 17 de desembre i de 1 

de desembre de 2015, i la nova incoació d’expedient de resolució de la 

concessió administrativa. 

 

Atès que la present sentència declara nul i sense efecte l’acord del Ple de 

l’Ajuntament de Deltebre de 5 de maig de 2016 i tots aquells dels que porta 

causa. (referit a l’expedient de resolució de la concessió). 

 

Atès que en data 18 de novembre de 2022 es va declarar la fermesa de la 

sentència i es va sol·licitar per part del Jutjat que l’Ajuntament manifestés quin 

és l’òrgan responsable del compliment de la sentència. 

 

Atès que l’Ajuntament va contestar a la sol·licitud del Jutjat dins el termini 

concedit a l’efecte i el Jutjat ha pres nota als efectes oportuns. 
 

Atès que es voluntat d’aquest ajuntament donar compliment a les sentències i 
procedir a la seva execució així com procedir a la incoació de l'expedient 
administratiu on es determinin les conseqüències econòmiques de la declaració 
de nul·litat del contracte de concessió del servei d’explotació i de les obres de 
construcció de la piscina coberta, d’explotació i finalització de les obres del 
pavelló municipal i d’explotació d’instal·lacions esportives municipals. 
 
Atès que d’acord amb l’article 48.3 de la Llei 26/2010, la resolució per la qual 
s’inicia el procediment ha d’incloure la persona responsable d’instruïr-lo. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple de la Corporació l’aprovació 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Donar compliment a la sentència número 285/2016 recaiguda en el recurs 

contenciós administratiu número 109/2015 substanciat davant del Jutjat  

Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona, sentència que ha estat 
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confirmada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència número 

359/2021 recaiguda en el recurs d’apel·lació número 93/2017 i a la sentència 

número 204/2022, recaiguda en el recurs contenciós administratiu número 

283/2016, substanciat davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Tarragona i en conseqüència: 

 

- Declarar la nul·litat del contracte signat en data 20 de novembre de 

2007 entre l’Ajuntament de Deltebre i les mercantils Construccions 

A Feu, SA i Trevol Deltebre, SLU de modificació de la concessió del 

servei d’explotació i de les obres de construcció de la piscina 

coberta, d’explotació i finalització de les obres del pavelló 

municipal i d’explotació d’instal·lacions esportives municipals. 

Sentència 285/2016 

  

- Declarar la nul·litat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Deltebre 

de 5 de maig de 2016 i tots aquells dels que porta causa, així com 

de l’acord previ de 8 de gener de 2016 (tots ells referits a 

l’expedient de resolució de la concessió). Sentència 204/2022 

 
2n.- Iniciar l'expedient administratiu on es determinin les conseqüències 
econòmiques de la declaració de nul·litat del contracte de concessió del servei 
d’explotació i de les obres de construcció de la piscina coberta, d’explotació i 
finalització de les obres del pavelló municipal i d’explotació d’instal·lacions 
esportives municipals i sol·licitar els corresponents informes jurídics i 
econòmics a les àrees municipals que correspongui. 
 
3r.- Acordar l’arxiu per caducitat de l’acord adoptat pel ple municipal de data 6 
d’octubre de 2021 d’incoació d’expedient d’execució sentència i de 
determinació de les conseqüències econòmiques derivades de les declaracions 
contingudes en la mateixa. 
 
4t.- Nomenar persona instructora del procediment a la funcionària de l’Àrea de 
#DeltebreEficient Sra. Sònia Verge Bertomeu. 
 
5è.- Notificar el present acord a CONSTRUCCIONES A. FEU, SA, TREVOL 
DELTEBRE, SLU I BBVA, per als efectes que correspongui. 
 
6è.- Trametre el present acord al Jutjat Contenciós Administratiu números 1 i 2 
de Tarragona per al seu coneixement. 
 
7è.- Traslladar el present acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
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La corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 13 de gener de 2023. Lluís Soler Panisello.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor  de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President, sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

#DeltebreTerritori 
 
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL 

 

4T.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ 1/2022 DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 
PER AL MUNICIPI DE DELTEBRE, NO SOTMÈS A AVALUACIÓ 
AMBIENTAL ESTRATÈGICA.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre 
del dia, i vist que el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a 
la Comissió Informativa de l’Àrea #DeltebreTerritori de data de 11 de gener de 
2023, el Sr. Lluís Soler Panisello, alcalde de l’ajuntament de Deltebre, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, en 
ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació 
eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
ANTECEDENTS 
 
1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fou aprovat amb caràcter 
definitiu per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 21 de juny de 2021, 
publicat al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya el 22 de setembre de 2021. 
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2. Amb data 26 d'octubre de 2022 el sessió Plenària es va aprovar la proposta 
de Modificació Puntual núm. 1/2022 del POUM de Deltebre per a l’adequació 
de diversos articles referits a la normativa urbanística. 

 
3. S’ha realitzat el tràmit d'informació pública durant el termini d’un mes (art. 85.4 
TRLU), mitjançant anuncis al BOPT CVE 2022-09498 de data 31 d’octubre de 
2022, al DOGC núm. 8474 de data 2 de novembre de 2022, al setmanari l’Ebre 
de data 4 de novembre de 2022 i al tauler d’anuncis electrònic de la Corporació i 
ha estat a disposició dels interessats a la seu electrònica el corresponent 
expedient administratiu, i havent transcorregut el termini per a la presentació de 
les al·legacions, no consta que se n’hagin presentat dintre el termini establert i 
així es fa constar per mig de certificat que s’incorpora a l’expedient. 
 
4. També s’ha concedit audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals 
limita amb el d’aquest municipi. 
 
Realitzada la tramitació legalment establerta PROPOSO al ple de la Corporació 
adopti els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació 1/2022 del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre no subjecta a l'Estudi Ambiental 
Estratègic en els termes que obren en l'expedient. 
 
Segon.- Elevar l'expedient diligenciat de modificació 1/2022 del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Deltebre a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre conforme al que es disposa per l'article 96 
e) i 98 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, amb la finalitat de que resolgui sobre la seva aprovació 
definitiva. 
 
Tercer.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de 
planificació territorial per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 de gener de 2023. Lluís Soler Panisello.-“ 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor  de la proposta. 
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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 PER A L'APROVACIÓ INICIAL DE LA 
MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE MASIES I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO 
URBANITZABLE DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PER 
AL MUNICIPI DE DELTEBRE, NO SOTMESA A AVALUACIÓ AMBIENTAL 
ESTRATÈGICA.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist 
que el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió 
Informativa de l’Àrea #DeltebreTerritori de data de 11 de gener de 2023, el Sr. 
Lluís Soler Panisello, alcalde de l’ajuntament de Deltebre, procedeix a la lectura 
en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, Alcalde de l’Ajuntament de Deltebre, en 

ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació 

eleva la següent INFORMACIÓ:  

ANTECEDENTS 

1. El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fou aprovat amb caràcter 

definitiu per la Comissió Territorial d’Urbanisme en data 21 de juny de 2021, 

publicat al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya el 22 de setembre de 2021. 

2. El POUM (art. 24) inclou el Catàleg de masies, cases rurals i altres 

construccions en sòl no urbanitzable que, per llurs valors arquitectònics, 

històrics, mediambientals, paisatgístics o socials, són susceptibles de 

reconstrucció o rehabilitació. 

3. L’arquitecta municipal ha redactat el projecte per a la modificació del catàleg 

de masies i construccions en sòl no urbanitzable per l’aprovació inicial de la 

Modificació Puntual núm. 003/2022 del POUM de Deltebre. 

4. La modificació es concreta en els següents punts: 

L’objecte d’aquesta modificació es concreta en la inclusió de les noves propostes de masies no 

incloses al Catàleg de masies, Cases rurals i altres construccions en Sòl No Urbanitzable de 

Deltebre aprovat en data 21 de juny de 2021, que son les següents:  

 

C90 MP Mas de Marisol de Parrillo 66 12 43181A066000120001PB 
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C91 MP Mas de Redó 32 15 43181A032000150000OH 

C92 MP Mas Guarda Tramuntano   6811701CF1161S0001MM 

C93 MP Masia vinyes 75 42 43181A075000420001PM 

C94 MP Caseta de Pere de Felipet 32 100 43181A032001000000OR 

C95 MP Mas de Tomas Lozano 75 39 43181A075000390000OX 

C96 MP Mas de Curruta 76 119 43181A076001190000OU 

C97 MP Caseta d’Amenós 33 195 43181A033001950000OP 

C98 MP Masia Mestret 33 136 43181A033001360001PP 

C99 MP Barraca de Joanet de Patacó 37 24 43181A037000240000OU 

C100MP 
Caseta de l’oncle Joan e Petenera o 

Mas de cinta la Rafelona 
39 1 43181A039000010000OX 

 

 

5. S’ha emès informe de Secretaria. 

6. No resulta preceptiva l’avaluació ambiental estratègica en tant que la 

Modificació del POUM plantejada no està en el supòsit de l'article 96.c del Text 

Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLU) i, per tant, no restarà subjecta a les 

particularitats deis articles 99 i 100 del mateix TRLU: 

“(...) c) Les modificacions d'instruments de planejament urbanístic que 

comportin un increment del sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o 

de la intensitat dels usos, o la transformació dels usos ja establerts, resten 

subjectes a les particularitats que estableixen els articles 99 i 100.(...).” 

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació adopti els 

següents acords:  

1r.- Aprovar inicialment el projecte de de modificació del catàleg de masies i 
construccions en sòl no urbanitzable del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
per al municipi de Deltebre, no sotmesa a avaluació ambiental estratègica en 
els termes que obren en l'expedient. 
 
2n.- Obrir un període d'informació pública durant el termini d’un mes (art. 85.4 

TRLU), estant a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 

Ajuntament mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 

i en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d'àmbit local. Durant dit 

període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-

ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents.  

3r.- Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments 

l'àmbit territorial dels quals limiti amb el d'aquest municipi i al públic interessat.  
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4t.- Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves 

competències sectorials.  

5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de 

planificació territorial per al seu coneixement.  

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 gener de 2023. Lluís Soler Panisello.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor  de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President, sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 

#DeltebreSostenible 

 
POLÍTIQUES AMBIENTALS I PLATGES 
 

6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA PER A LA PARTICIPACIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE DELTEBRE EN UNA AGRUPACIÓ DE SOL·LICITANTS 
PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’AJUT EN LA PRIMERA 
CONVOTÒRIA DEL (PERTE)  DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE URBÀ DE  
L’AIGUA.- 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 de 11 de gener de 2023, el Sr. 
Andreu Curto Castells, portaveu del grup municipal ED-Junts, 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 #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: 

ANTECEDENTS DE FET 
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1. El 10 de gener de 2023, mitjançant Decret d'Alcaldia 17/2023, es va ordenar 
la  instrucció de  l'expedient per aprovar la participació de l'Ajuntament de 
Deltebre com a membre de l'agrupació de sol·licitants per a la presentació de la 
sol·licitud d'ajuda en la primera convocatòria (2022) del PERTE de digitalització 
del cicle urbà de l'aigua, d’acord amb  les previsions dels articles 6.1.a) i 6.2 de 
l'Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases 
reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a 
l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la 
primera convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de 
projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització  
del cicle de l'aigua), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència ("l'Ordre"). 

2. L’Ajuntament de Deltebre assumeix el compromís que disposarà dels 
recursos tant tècnics com financers necessaris per garantir el manteniment i 
operació de l'actuació subvencionada després de la seva posada en marxa i 
durant almenys els primers cinc (5)  anys d'activitat després de la finalització 
del projecte, així com l'enviament de la informació sobre els usos de l'aigua que 
requereixi el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic . 

3. En el marc de la instrucció del procediment s'han emès els informes i la 
memòria tècnica. 

FONAMENTS DE DRET 

1. El Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica 
("PERTE") de Digitalització del Cicle de l'Aigua, va ser aprovat per Acord del 
Consell de Ministres de 22 de març de 2022, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.  

El PERTE té com a objectiu la modernització del cicle d' aigua per produir una 
millora de l' eficiència del cicle urbà de l' aigua, reduint les pèrdues d' aigua en 
els sistemes de distribució d' aigua i millorant les infraestructures de tractament 
d' aigües residuals. El PERTE persegueix que la gestió de l'aigua sigui eficient i 
sostenible, complint així amb el mandat de la Directiva Marc de l'Aigua 
(2000/60/CE) i de la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament de les aigües 
residuals urbanes, tot això d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2001,  

El 30 de setembre de 2022, el Butlletí Oficial de l'Estat va publicar l'Ordre 
TED/934/2022, de 23 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores 
de la concessió d'ajuts per concurrència competitiva per a l'elaboració de 
projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua i la primera 
convocatòria de subvencions (2022) en concurrència competitiva de projectes 
de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua. 

L' article 6 de l' Ordre defineix com a beneficiaris potencials dels ajuts els 
operadors dels serveis d' abastament, sanejament i depuració d' aigües 
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residuals urbanes en un o diversos termes municipals, tant en el supòsit de la 
prestació d' aquests serveis en règim de gestió directa, com en règim de gestió 
indirecta. En aquest darrer supòsit s' habilita la possibilitat que siguin 
beneficiaris els ajuntaments, mancomunitats i altres ens locals d' àmbit 
supramunicipal titulars dels serveis d' abastament, sanejament o depuració d' 
aigües residuals urbanes. 

L'Ordre exigeix dos requisits als potencials beneficiaris: (i) que el projecte 
inclogui un o diversos termes municipals, de manera que, de manera individual 
o conjunta, s'atengui com a mínim una població de dret no inferior a 20.000 
habitants de forma permanent o estacional en casos excepcionals; i (ii) que la 
proposta sol·licitada compti prèviament amb l'aprovació per part de l'òrgan de 
govern de l'operador en el supòsit de prestació dels  serveis d' abastament d' 
aigua urbana, sanejament i depuració d' aigües residuals urbanes en règim de 
gestió directa, i amb l' aprovació per part de l' òrgan competent de l' 
Administració pública titular dels esmentats serveis en el supòsit de prestació 
en règim de gestió indirecta. 

Els potencials beneficiaris podran ser-ho de manera individual o de manera 
col·lectiva, a través de la figura de l'agrupació de persones físiques o 
jurídiques, públiques o privades, de conformitat amb el que preveu l'article 11.3 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

La quantia mínima de l'ajuda es fixa en tres (3) milions d'euros, mentre que la 
quantia màxima de l'ajuda no podrà superar els deu (10) milions d'euros. 

2.  La data límit per a la presentació de les sol·licituds d'ajuda al PERTE 
finalitza el pròxim 10 de febrer de 2023.  

3.  El sol·licitant de l'ajuda pot ser una agrupació de sol·licitants.  En aquest 
cas, el beneficiari de l'ajuda serà l'Agrupació (art. 6.1.b) de l'Ordre).  No obstant 
això, en el cas que la sol·licitud d'ajuda la presenti una agrupació de 
sol·licitants, els membres de l'agrupació tindran la consideració de beneficiaris 
de la subvenció i seran responsables solidàriament, en proporció a les seves 
respectives participacions, respecte del conjunt d'actuacions subvencionades a 
desenvolupar per l'agrupació, incloent l'obligació de justificar,  el deure de 
reintegrament i les responsabilitats per infraccions (art. 6.1.b.iii de l'Ordre). 

4.  L' article 6. 1.a)  de l' Ordre permet que, en els casos de gestió indirecta del 
servei, el beneficiari de l' ajut pugui ser l' Ajuntament titular dels serveis d' 
abastament, sanejament o depuració d' aigües residuals urbanes 

5.  L' article 3 6.2.b) i c) de l' Ordre exigeix que, juntament amb el formulari de 
sol·licitud, el sol·licitant acompanyi els certificats següents: 

"b) Certificat acreditatiu de la resolució o acord de l' òrgan de govern 
o de representació competent dels ens locals en l' àmbit territorial 
dels quals s' executi el projecte en el qual, de forma expressa, s' 
aprovin: 
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i. La participació i acceptació expressa del procediment regulat 
per aquesta ordre ministerial. 

ii. Les actuacions subvencionables i les previsions estimades 
de les dotacions pressupostàries o tarifàries per dur-les a 
terme. 

iii. Qualsevol altre compromís que permeti l' assegurament d' 
aquest concepte. 

c) Certificat acreditatiu de l' operador que presti els serveis d' 
abastament, sanejament i depuració d' aigües residuals urbanes en 
el cas de gestió directa, o del titular del servei en el cas de gestió 
indirecta, del compromís que es disposarà dels recursos tant tècnics 
com financers necessaris per garantir el manteniment i operació de l' 
actuació subvencionada després de la seva posada en marxa i 
durant almenys els primers cinc anys d' activitat després de la 
finalització del projecte, així com l' enviament de la informació sobre 
els usos de l' aigua que se li requereixi pel Ministeri per a la Transició 
Ecològica i Repte Demogràfic segons el que disposa l' apartat d) de 
l' article 33.3. " 

6. El pressupost total del Projecte a aprovar per l'Ajuntament ascendeix a 
1.528.329,04.-€ més IVA al tipus corresponent, distribuït per tipologia d'activitat 
segons es mostra en la següent taula: 

Tipologia d' actuació Pressupost 

Un Planificació i consultoria 234.751,07 € 

Nivell 
B1 

Infraestructures de captació d' aigua 
21.350,00 € 

Nivell 
B2 

Digitalització del sistema de proveïment 
841.411,00 € 

B3 Digitalització del sistema de clavegueram 112.254,38 € 

B4 Digitalització en els punts d' abocament d' aigües residuals 52.584,00  € 

C Plataformes, sistemes de la informació i eines digitals 265.978,59 € 

TOTAL (sense IVA) 
1.528.329,04 

€ 

Considerant els percentatges màxims de subvenció en funció de la tipologia 
d'actuació (60% amb caràcter general i 80% per a les actuacions de tipus B3 i 
B4), s'obtenen els següents imports d'ajuda provinent de fons Next Generation i 
necessitats d'inversió amb recursos propis. 

Origen Pressupost % 

PERTE Digitalització de l'Aigua (Fons europeus Next 
Generation) 

1.026.381,55 
€ 

67,2 % 

Municipal 501.947,49 € 32,8 % 

TOTAL (sense IVA) 1.528.329,04 100,0 % 
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€ 

El pressupost anual de costos d'operació i manteniment de la instrumentació, 
sensòrica i dels sistemes de digitalització contemplats ascendeix a 76.975,34.-€  
anuals més l’IVA al tipus corresponent, distribuït per tipologia d’activitat segons 
es mostra a continuació: 

 

El termini previst per al desenvolupament del Projecte és de 15 mesos un cop 
concedida la subvenció. 

S'acompanya la memòria tècnica del Projecte com a Annex I. 

7.  La competència del Ple per aprovar la participació de l'Ajuntament en 
l'agrupació de sol·licitants ve atribuïda per l'article 22.2.b) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL). Aquest precepte 
disposa que correspon al Ple: "els acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals".  

Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació l’adopció 
dels següents ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la participació de l'Ajuntament de Deltebre en l'acord 
d'agrupació de sol·licitants per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda en la 
primera convocatòria del PERTE de digitalització del cicle urbà de l'aigua. 

Segon.- Acceptar expressament el procediment regulat a l'Ordre 
TED/934/2022, de 23 de setembre i aprovar la memòria valorada anomenada 
"Digitalització del cicle integral de l'aigua de Deltebre", així com les actuacions 
subvencionables que per a aquest municipi es concreten en l'esmentada 
memòria. L'Ajuntament de Deltebre serà el beneficiari de l'ajut en els termes 
que es concretin a la resolució d 'atorgament de la subvenció. 

Tercer.- Assumir el compromís que aquest Ajuntament disposarà dels recursos 
tant tècnics com financers necessaris per garantir el manteniment i operació de 

Tipologia d' actuació Cost mtto. 

Un Planificació i consultoria 0,00 € 

Nivell 
B1 

Infraestructures de captació d' aigua 
853,62 € 

 Digitalització del sistema de proveïment 30.766,48 € 

B3 Digitalització del sistema de clavegueram 16.566,08 € 

B4 
Digitalització en els punts d' abocament d' aigües 
residuals 

2.256,96 € 

C Plataformes, sistemes de la informació i eines digitals 26.532,20 € 

TOTAL  76.975,34 € 
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l'actuació subvencionada després de la seva posada en marxa i durant 
almenys els primers cinc (5) anys d'activitat després de la finalització del 
projecte, així com l'enviament de la informació sobre els usos de l'aigua que 
requereixi el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. 

Quart.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària del servei de 
subministrament d’aigua potable i clavegueram. 
 
Cinquè.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea 
planificació territorial i l’Àrea de #DeltebreSostenible subàrea de polítiques 
ambientals i platges per al seu coneixement. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 11 de gener de 2022 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Kilian Franch 
Arques.” 
 
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. 
 

#DeltebreActiu 

 
ACCIÓ INTERGENERACIONAL I COMUNITÀRIA 

 
6È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL 
DE JOVENTUT (2022-2026).- 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 de 11 de gener de 2023, 
la Sra. Rosa Royo Franch, regidora de la subàrea d’Acció Intergeneracional i 
Comunitària i el Sr. Andreu Curto Castells, portaveu del grup municipal d’ED-
Junts, procedeixen a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
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“La que subscriu, Rosa Royo Franch, regidora de la subàrea d’acció 
intergeneracional i comunitària 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 el nou Pla Local de Joventut (2022-2026) en el qual es desenvolupen 
totes les actuacions que es preveuen des de la subàrea d’acció 
intergeneracional i comunitària (Joventut) de l’Ajuntament de Deltebre durant 
els propers cinc anys. 
 
Atès que els aspectes bàsics que es preveuen són, entre altres, els següents: 
idees, força, missió, objectius generals, estructura, desplegament, àmbits, 
programes, recursos, temporització i avaluació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple municipal l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el nou Pla Local de Joventut (2022-2026). 
 
SEGON.- Exposar-lo al públic per un termini d’UN MES mitjançant edictes al 
BOPT, DOGC, setmanari l’Ebre i tauler d’anuncis electrònic municipal a efectes 
de possibles al·legacions per part de les persones interessades. 
 
TERCER.- Trametre el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre 
mitjançant la plataforma EACAT als efectes que correspongui. 
 
QUART.- Traslladar el present acord  l’Àrea de #DeltebreActiu subàrea d’acció 
intergeneracional i comunitària en ordre a l’efectivitat del present acord. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 4 de gener de 2023. Rosa Royo Franch.” 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà 
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 deu vots a favor de Lluís 
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Soler Panisello (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco Castro 
Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu 
Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs 
(ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i 
Kilian Franch Arques (ED-Junts), cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau 
(ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), 
Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i 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. 
 

MOCIONS 

 
8È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL D'IMPULSAR LA REHABILITACIÓ DE LA 
CAMBRA AGRÀRIA DE JESÚS I MARIA I DEFINIR EL SEU FUTUR ÚS.- 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Sr. Joan Alginet Aliau, 
portaveu del grup municipal d’ERC-MD, procedeix a la lectura en la seva part 
bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-MD, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
La Cambra Agrària de Jesús i Maria situada a l’Avinguda la Pau de Deltebre 
fou una antiga cambra agrària restaurada per una escola taller entre els anys 
1995 i 1997 i destinada a usos culturals. Amb el pas dels anys i sense un 
manteniment adequat, l’estructura de l’espai s’ha anat degradant fins arribar a 
l’extrem de no poder-se realitzar cap activitat i quedar l’edifici històric amb un 
ús mínim. L’equip de govern de CiU, va presentar un projecte a la convocatòria 
d’ajuts LEADER l’any 2016, que va ser denegada per l’òrgan adjudicador. El 
govern de CiU, més enllà d’interposar una demanda judicial contra la resolució 
del departament d’Agricultura per l’adjudicació dels ajuts LEADER que va 
acabar perdent, no ha fet res per dignificar aquest espai. Si tant greu va ser el 
fet de que el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià (BEMO) 
denegués el projecte i que va originar un procediment judicial, més greu és que 
passats més de cinc anys, no s’hagi fet res a l’equipament, més enllà d’una 
pintada superficial que en cap cas ha resolt cap dels problemes de l’edifici que 
segueix estant a porta tancada. Aquest edifici històric, podria ser un element de 
dinamització al nucli de Jesús i Maria un cop s’han habilitat les Instal·lacions 
Esportives Josep Maria Torres i els seus voltants. A més, amb els Fons Next 
Generation s’obre una gran oportunitat per trobar finançament per rehabilitar un 
espai històric del nostre municipi com s’ha fet per exemple amb l’adquisició de 
l’antic Cinema Rialto o amb el futur Centre Social del Barracot. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de 
Deltebre, demana que el Ple adopti els següents acords: 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

21 
 

 
PRIMER.- Que s’impulsi de forma imminent la rehabilitació de la Cambra 
Agrària de Jesús i Maria amb l’habilitació d’una partida pressupostaria i que en 
el supòsit que aquest projecte encaixi a alguna convocatòria d’ajuts pública es 
presenti. 
 
SEGON.- Que es faci efectiu el compliment del Pla de Govern de l’Ajuntament 
de Deltebre on diu que es Rehabilitarà la Cambra Agrària de Jesús i Maria. 
 
TERCER.- Que s’obri a debat i participació de les entitats de Deltebre i les del 
nucli de Jesús i Maria en particular, el futur ús de l’espai amb el projecte que 
l’Ajuntament va elaborar al 2016, i si cal modificar-lo. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a les entitats que fan ús d’aquest espai, a 
l’AMPA de l’Escola l’Assumpció i a la direcció de l’Escola l’Assumpció. 
 
No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú. 
 
Joan Alginet Aliau. Portaveu del Grup Municipal d’ERC-Més Deltebre. Deltebre 
(Delta de l’Ebre) gener de 2023. “ 
 
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 en contra de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant rebutjada per majoria absoluta, amb deu vots en contra de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco 
Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert 
Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Carme 
Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts), Rosa Royo 
Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i sis vots a favor de Joan 
Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau 
Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu 
(ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP). 
 
9È.- MOCIÓ D'ERC-MD PER TAL DE FOMENTAR L'ÚS DE LA BICICLETA A 
DELTEBRE.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, la Sra. 
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Vanessa Callau Miñarro, regidora del grup municipal d’ERC-MD, procedeix a la 
lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-MD, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Deltebre per la seva orografia i per una llarga tradició dels nostres avantpassats 
ha estat un municipi on la bici ha estat un mitjà de transport molt present. Des 
de fa alguns anys, el seu ús s’ha vist reduït per varies raons. Es important que 
l’hàbit d’agafar la bici torni a estar present entre les veïnes i veïns de Deltebre, 
especialment els més joves. A més, el progressiu desconfinament ha de servir 
per fer evident que la bicicleta és un mitjà de transport ideal per poder 
desplaçar-se no només per dins de Deltebre, sinó també per desplaçaments de 
curt radi, siguin per anar a treballar, fer gestions, escolars, lleure, etc. Les vies 
ciclables temporals són una solució senzilla i adequada per permetre als 
ciclistes desplaçar-se amb seguretat creant nous carrils per a bicicletes i 
ampliant les vies ciclables existents. Cal promoure l’ús de la bicicleta com a 
mitjà de transport entre els ciclistes no habituals, no només pel beneficis de la 
salut en si mateixa, si no també per ser una mobilitat completament ecològica, 
sense emissions contaminants. 
 
Des del nostre grup volem també deixar constància de la inexistència d’un pla 
d’actuació amb dotacions econòmiques definides per a la promoció de la 
mobilitat en bicicleta. En els últims anys, els successius governs han dut a 
terme algunes actuacions en aquest sentit, però molt limitades pel que fa a 
l’extensió. A Deltebre, ja tenim la necessitat d'elaborar un Pla Director per al 
foment i ús de la bicicleta que contempli aspectes com la millora en la xarxa 
d'infraestructures utilitzades per aquests vehicles així com zones destinades al 
seu aparcament. A més, entre d'altres propostes, seria interessant conèixer la 
viabilitat d'un sistema "bicing" al municipi. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de 
Deltebre, demana que el Ple adopti els següents acords: 
 
PRIMER.- Elaborar un Pla Director per al Foment i Ús de la Bicicleta a 
Deltebre. El Pla contemplarà, com a mínim, les següents línies d’actuació: 
  
a. Desenvolupament, adaptació i concreció de les estructures viàries de 
mobilitat en bicicleta Municipal de Deltebre. El Pla haurà de contemplar una 
desvinculació parcial entre l’execució i adaptació de les xarxes ciclables i les 
eventuals d’infraestructures viàries generals, per tal de les primeres a les 
segones. 
 
b. Zones d’aparcament per a bicicletes. 
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c. Registre municipal de bicicletes. 
 
d. Viabilitat d’un sistema de “bicing” o lloguer de bicicletes al municipi. 
 
e. Campanyes de conscienciació i seguretat de la bicicleta, la convivència 
entre els diversos modes de transport i l’aprofundiment transport no motoritzat. 
 
SEGON.- El Pla comptarà amb un procés de participació ciutadana durant la 
seva confecció 
 
TERCER.- Les actuacions del Pla Director que suposin inversions 
estratègiques i d’una quantia econòmica considerable, s’incorporaran com una 
intervenció més en el Pla d’Acció Municipal de l’Ajuntament de Deltebre. 
 
QUART.- Adherir-se a l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (ECB2025) 
impulsada per la Generalitat de Catalunya per desenvolupar els acords 
d'aquesta moció d'acord amb les eines de planificació, promoció i formació que 
s'hi estableixen a l'estratègia de País, amb l'objectiu d'unir forces en pro d'una 
Catalunya pedalable i pedalada. 
 
CINQUÈ.- Iniciar un estudi de viabilitat d’un servei de bicicleta prioritàriament 
elèctrica compartida que contempli els municipis del delta de l’Ebre.  
 
Joan Alginet Aliau.- Portaveu d’ERC-MD.- Deltebre (Delta de l’Ebre) gener de 
2023.” 
 
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 en contra de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant rebutjada per majoria absoluta, amb deu vots en contra de 
Lluís Soler Panisello (ED-Junts), Anna Gimenez Uribe (ED-Junts), Francisco 
Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura Galiano (ED-Junts), Robert 
Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago Casanova (ED-Junts), Carme 
Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells (ED-Junts), Rosa Royo 
Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i sis vots a favor de Joan 
Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERC-MD), Vanessa Callau 
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Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu 
(ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP). 
 
 
PART DE CONTROL 
 
10È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 2973/2022 A LA NÚM. 3060/2022 
- DE LA NÚM 1/2023 A LA NÚM 52/2023 
 

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. 2973/2022 a la núm. 3060/2022 i de la núm 1/2023 a 
la núm 52/2023 que han estat a l’abast de tots els regidors dels quals els ha 
estat facilitada una relació numerada i extractada i de conformitat amb el previst 
a l’article 42.2.a) del ROF. 

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

- PRECS 
- PREGUNTES 

 
Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, l’Alcalde li passa la paraula al regidor 
Sr. Aleix Ferré del grup municipal de SD-CP per si vol formular algun prec o 
pregunta i aquest diu que no en té cap per formular.  
 
Tot seguit l’Alcalde li passa la paraula al portaveu del grup d’ERC-MD, Sr. Joan 
Alginet Aliau i una de les preguntes que vol formular és referent al streaming 
que no funciona i voldrien saber per què. També pregunta pel manteniment de 
les màquines biosaludables situades a la vora del riu. Referent a plens 
anteriors els vam advertir d’unes plantes que volien plantar als parcs infantils i 
que possiblement eren contaminants i les van treure i ara els volem advertir 
d’una tanca d’un parc infantil que està tocant a la carretera al Molí dels Mirons i 
on hi ha cert perill, per tant els voldríem demanar la possibilitat de posar-ne un 
altra tanca de fusta per evitar que els nens no accedeixin directament del parc 
a la carretera.  
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Un altra qüestió és que a la font situada al final del passeig Paco el Xapero, 
encara no hi ha aigua i el carril bici d’aquest tram està molt malament, per tant 
hauria de ser una prioritat. 
 
Continua dient que en relació al suport a les empreses ens preocupa que les 
adjudicacions que hi han, la majoria no son empreses del municipi i hi ha un 
punt del seu pla d’actuació que diu que vostès seguiran fomentant la 
contractació pública en empreses locals i alhora impulsaran formació a les 
empreses per què puguin accedir en major facilitat a les licitacions públiques, 
per tant ens agradaria saber quines accions formatives s’han fet, per què ens 
preocupa que veiem moltes empreses de fora. També hi ha un punt del pla 
d’actuació municipal que diu que redactaran un pla de revalorització econòmica 
com a full de ruta que estableixi les mesures d’impuls econòmic i ocupacionals 
per als propers 10 anys. No sé si ho han fet o no, nosaltres no en tenim 
constància i pensem que seria un bon pla i sobretot a dissenyar en 10 anys 
vista l’impuls econòmic i ocupacional que poguessin fer al nostre poble. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que referent a l’últim prec que ha fet en 
relació a la revalorarització econòmica, diu que primer volíem tindre el POUM 
estabilitzat, estem tancant les revisions del POUM, fa mesos que tenim un plec 
de condicions tècnic per traure a concurs del Pla de Revalorització Econòmica 
però pensem que s’ha de treure a principi de mandat i ara estem finalitzant el 
nostre mandat municipal. 
 
Pren la paraula el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreTerritori, Sr. Francisco 
Castro per contestar en relació a les adjudicacions de contractes a les 
empreses de fora, i em comprometo al pròxim ple a donar-li les dades amb més 
exactitud per què hi ha molts d’anàlisis a fer i hem de ser més minuciosos per 
què tot i que les empreses són de fora, de vegades els treballadors son del 
poble i també hi ha empreses subcontractades del poble, treballant per a les 
empreses adjudicatàries, atès que de vegades moltes empreses no poden 
accedir a contractes grans, però tot i això, el proper ple intentarem contestar-li 
més exactament. 
 
Continua el Tinent d’alcaldia de l’Àrea #DeltebreSostenible, Sr. Kilian Franch, 
per dir que pel que fa a les màquines biosaludables situades a la vora del riu, 
tenen una gran humitat i ho tenim en compte que ara toca el seu manteniment. 
L’empresa que ho porta ja s’ho ha mirat i s’arranjaran en breu. Pel que fa a la 
tanca del Moli dels Mirons es mirarà exactament on és per què no sé si parlem 
de la zona del parc o de la zona enjardinada. Pel que fa a la font del passeig, 
mirarem perquè no s’ha arranjat per què ja estava planificat per reparar-la i 
envers al carril bici que està en mal estat està previst fer-se ara juntament amb 
les asfaltades que estem fent. 
 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

26 
 

Continua el Sr. Alcalde per complementar la intervenció del regidor Sr. Kilian i 
diu que pel que fa al carril bici veuran que és una millora de l’adjudicació de 
l’asfaltada dels carrers i per tant, tal i com a dit el Sr. Franch està previst que es 
porti a terme. I pel que fa a les màquines biosaludables està previst fer-se. 
L’any passat abans de Mescla ja es va fer manteniment com tots els anys. Pel 
que fa al tema del streaming, ja li va comentar el Sr. Andreu Curto, portaveu del 
grup municipal ED-Junts, que tenim un problema que només es pot solucionar  
amb l’actualització del software, i que ja tenim encomanat i per tant esperem 
que el proper ple estigui instal·lat. 
 
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 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


