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                    ACTA DE LA SESSIO ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 11/2022 
DATA:  28 DE DESEMBRE DE 2022 
HORA INICI: 21:30 H 
HORA FINALITZACIO: 23:31 H 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Francisco 
Castro Casanova, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. Kilian Franch Arques, Sra. 
Anna Giménez Uribe, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sra. Carme Franch Tomàs, 
Sr. Andreu Curto Castells, Sra. Rosa Royo Franch, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra. 
Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó, Sra. Neculina Nicoleta Autu 
i Sr. Aleix Ferré Ribes. 
 
Excusats: Sra. Laura Fabra Verge (malaltia). 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Sonia Verge Bertomeu 

ORDRE DEL DIA 
 
1R.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SEGÜENT ACTA: ORDINÀRIA NÚM 
10/2022, DE DATA 9 DE NOVEMBRE DE 2022.- El Sr. alcalde pregunta si els 
grups polítics tenen alguna objecció a l’acta esmentada, quedant aprovada per 
unanimitat 
 
#DeltebreEficient 
 
HISENDA 
 
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES SOL·LICITADA 
PELS SERVEIS TERRITORIALS D’ENSENYAMENT OBRES A L’IES 
DELTEBRE.- .- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que 
el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a la Comissió 
Informativa de l’Àrea #DeltebreEficient de data de 21 de desembre 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: 
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“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: 

 
Antecedents 
 

1. Els Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, en data 4 
d’octubre de 2022, presenta instància sol·licitant llicència urbanística per la 
realització d’obres  a l’IES Deltebre, i sol·licita bonificació del 95% en la quota 
integra de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per tractar-se 
d’una obra d’especial interès o utilitat municipal.  
 

2. D’acord amb l’informe tècnic de l’àrea #DeltebreTerritori l’obra és considerada 
d’especial interès i d’utilitat municipal, i d’acord amb l’ordenança fiscal número 
4 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, pot aplicar-se una 
bonificació de fins al 95% en la quota íntegra de l’impost, aquesta declaració 
l’haurà d’acordar el Ple de la Corporació.  

 
Fonament de Dret 

 
Atès que d’acord amb l’Ordenança municipal número 4 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, article 7 estableix una bonificació de 
fins al 95 per cent en la quota íntegra de l’impost a favor d’obres 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 
Construccions, Instal·lacions i Obres, per la llicència urbanística sol·licitada per 
les obres que es pretenen realitzar a l’IES Deltebre per part Serveis Territorials 
d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre. 
 
SEGON.- Ordenar la pràctica d’una liquidació amb la bonificació que acordi el 

Ple de la Corporació 

 

TERCER.- Traslladar aquest acord a l’Àrea #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
per al seu coneixement. 
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La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 9 de desembre de 2022. Lluïsa Ventura Galiano”. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President, sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ BONIFICACIÓ DE L’IMPOST 
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES SOL·LICITADA 
PELS SERVEIS TERRITORIALS D’ENSENYAMENT OBRES A L’ESCOLA 
PÚBLICA L’ASSUMPCIÓ DE DELTEBRE. Enunciat el contingut d’aquest punt 
de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat favorablement per majoria 
absoluta a la Comissió Informativa de l’Àrea #DeltebreEficient de data de 21 de 
desembre 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: 

 
Antecedents 
 

1. Els Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre, en data 8 de 
juny de 2022, presenta instància sol·licitant llicència urbanística per la 
realització d’obres  a l’Escola Pública l’Assumpció, i sol·licita bonificació del 
95% en la quota integra de l’impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
Obres, per tractar-se d’una obra d’especial interès o utilitat municipal.  
 

2. D’acord amb l’informe tècnic de l’àrea #DeltebreTerritori l’obra és considerada 
d’especial interès i d’utilitat municipal, i d’acord amb l’ordenança fiscal número 
4 de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, pot aplicar-se una 
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bonificació de fins al 95% en la quota íntegra de l’impost, aquesta declaració 
l’haurà d’acordar el Ple de la Corporació.  

 
Fonament de Dret 

 
Atès que d’acord amb l’Ordenança municipal número 4 reguladora de l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, article 7 estableix una bonificació de 
fins al 95 per cent en la quota íntegra de l’impost a favor d’obres 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 
Construccions, Instal·lacions i Obres, per la llicència urbanística sol·licitada per 
les obres realitzades a l’Escola Pública l’Assumpció per part dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre. 
 
SEGON.- Ordenar la pràctica d’una liquidació amb la bonificació que acordi el 

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. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 9 de desembre de 2022.- Lluïsa Ventura Galiano“. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President, sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit adient 
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sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui 
per a l’execució d’aquest acord. 
 
4T.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 2022/2930 
D’APROVACIÓ DEL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE TRESORERIA 
EXERCICI 2023.- Arribats a aquest punt de l'ordre del dia , es dona compte del 
Decret d'Alcaldia núm. 2022/2930, de 13 de desembre, d'aprovació del pla de 
disposició de fons de tresoreria, restant el ple assabentat 
  
5È.- DONAR COMPTE INFORMACIÓ TRAMESA AL MINISTERI D'HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES ARTICLE 16 ORDRE HAP/2105/2012 3R 
TRIMESTRE DE 2022.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte 
de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques art.16 Ordre 
HAP/2105/2012 3r trimestre de 2022, restant el Ple assabentat. 
 

6È.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ I DE LA JUSTIFICACIÓ 

DEL SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST 3R TRIMESTRE DE 2022 AL MINISTERI 

D'HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest punt de 

l’ordre del dia, es dona compte de l’informe d’execució i de la justificació del 

seguiment del pla d’ajust 3r  trimestre de 2022 al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques, restant el Ple assabentat. 

7È.- DONAR COMPTE DE L’OBLIGACIÓ DE LA TRAMESA DE LA LLEI DE 
MOROSITAT CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 2022 TRAMÈS AL 
MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a aquest 
punt de l’ordre del dia, es dona compte de l’obligació de la tramesa de la Llei de 
morositat 3r trimestre de 2022, restant el Ple assabentat. 
 
8È.- DONAR COMPTE PERIODE MIG DE PAGAMENT 3r TRIMESTRE DE 
2022 D’ACORD AMB EL RD 635/2014 DE 25 DE JULIOL DE 2014 TRAMÈS 
AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.- Arribats a 
aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte del període mig de pagament 3r 
trimestre de 2022 d’acord amb el RD 635/2014 de 25 de juliol de 2014 tramès al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, restant el ple assabentat. 
 
9È.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL 
FINANCER 2022.- Arribats a aquest punt de l’ordre del dia, es dona compte de 
la modificació del pla anual de control financer 2022, restant el Ple assabentat. 
 
10È.- DONAR COMPTE DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 2573/22 
D’APROVACIÓ COSTOS EFECTIUS SERVEIS 2021.- Arribats a aquest punt 
de l’ordre del dia, es dona compte del decret d’alcaldia número 2573/22 referent 
als costos efectius serveis 2021, restant el Ple assabentat.  
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GESTIÓ INTERNA 
 

11È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PLA DE MESURES 
ANTIFRAU DE L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE PER A LA GESTIÓ DELS 
FONS NEXT GENERATION DE PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ 
I RESILIÈNCIA (PRTR) DE LA UNIÓ EUROPEA. 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 21 de desembre 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 de gestió interna, en ús 
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva 
la següent INFORMACIÓ: 

 
Atès que aquest Ajuntament ha estat beneficiari de subvencions provinents dels 
Fons Next Generation de pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 
de la Unió Europea. 

 
Atès que com a administració beneficiària d’aquestes subvencions és obligatori 
disposar d’un Pla de Mesures Antifrau 

 
Atès que s’ha elaborat el document del Pla de Mesures Antifrau que inclou una 
introducció, el marc jurídic, el marc conceptual: definicions, identificació d’actors 
implicats, avaluació del risc de frau, les mesures adoptades, la supervisió i millora 
del pla, l’entrada en vigor i comunicació i annexes. 

 
Atès que es va trametre aquest Pla de Mesures Antifrau en data 2 de novembre 
de 2022 al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA). 

 
Atès que per tant aquest ajuntament ha de procedir a l’aprovació del Pla de 
Mesures Antifrau per a la gestió dels Fons Next Generation de pla de 
recuperació, transformació i resiliència (PRTR) de la Unió Europea per part del 
ple de la Corporació. 

 
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació l’adopció dels 
següents  

 
ACORDS: 

 
1r.- Aprovar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Deltebre per a la 
gestió dels Fons Next Generation de pla de recuperació, transformació i 
resiliència (PRTR) de la Unió Europea 
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2n.- Publicar el Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Deltebre per a la 
gestió dels Fons Next Generation de pla de recuperació, transformació i 
resiliència (PRTR) de la Unió Europea al portal de transparència de l’Ajuntament 
de Deltebre. 

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

 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 14 de desembre 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. 
 

#DeltebreProjecció 
 
ENFOCAMENT TURÍSTIC 
 
12È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES 
REGULADORES DEL 23È CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LES TERRES DE 
L’EBRE, EXERCICI 2022 .- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del 
dia, i vist que el mateix va ser informat favorablement per majoria absoluta a la 
Comissió Informativa de l’Àrea #DeltebreProjecció de data de 21 de desembre 
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, Carlos Serra i Ventura, com a Tinent d’Alcaldia de 
#DeltebreProjecció 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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1.- L’Ajuntament de Deltebre té previst al pressupost per a l’exercici 2022 una 
partida pressupostària per a la promoció turística de Deltebre, un Concurs de 
Fotografia, concretament la partida 481.00-43200 “Premis i Beques Enfocament 
Turístic”.  
 
2.- Els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases reguladores 
de referència.  
 
3.- A l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que tenen 
els requisits mínims exigibles per a la legislació vigent.  
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 
favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els 
següents:  
 
ACORDS:  
 
1r.- Aprovar inicialment les bases reguladores per al 23è Concurs de Fotografia 
de les Terres de l’Ebre per a l’exercici 2022. 
 
2n.- Acordar sotmetre a informació pública, el 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 costar que si no es presenten reclamacions ni 
al·legacions, l’aprovació inicial prendrà caràcter de definitiva sense necessitat 
d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals, i després es procedirà a la publicació del text íntegre de 
les mateixes al BOPT així com una referència d’aquesta publicació definitiva al 
DOGC.  
 
3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’Hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreProjecció subàrea d’Enfocament Turístic per al seu 
coneixement.  
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent.  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 13 de desembre de 2022. Carlos Serra i Ventura.” 
 
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  a la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà a favor de la proposta. 
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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. 
 
REVALORITZACIÓ ECONÒMICA 
 
13È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE 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 de 21 de desembre 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: 

Atès que el ple en sessió de data 9 de novembre de 2022 va aprovar inicialment 

les bases reguladores de la concessió de subvencions per al patrocini publicitari 

Atès que les esmentades bases es van exposar al públic per un termini de 20 

dies hàbils, mitjançant edictes al BOPT CVE2022-09877 de data 14 de novembre 

de 2022, al DOGC núm. 8795 de data 17 de novembre de 2022 i al Diari Més 

Ebre de data 18 de novembre de 2022. 

Atès que en data 22 de novembre del 2022 i dintre del termini d’exposició pública, 

mitjançant l’entrada amb número 10943, el grup municipal ERC-Més Deltebre va 

presentar al·legacions contra les esmentades bases.  

Atès que a l’expedient consta l’informe tècnico-jurídic de resposta a les 

al·legacions presentades. 

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

els següents 

ACORDS: 
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1r.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC-

Més Deltebre, tal i com consta en l’informe adjunt a la proposta. 

2n.- Aprovar definitivament el text de les bases reguladores de la concessió de 

Subvencions per al Patrocini Publicitari del municipi de Deltebre incorporant el 

text de les al·legacions estimades parcialment i publicar-lo definitivament al BOPT 

als efectes de la seva entrada en vigor. 

3r.- 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), 16 de desembre de 2022. Francisco Castro Casanova.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà 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. 
 
SERVEI A LES PERSONES 
 
14È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA 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 de 21 
de desembre de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de 
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l’Àrea #DeltebreEficient i 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 de la subàrea de servei 

a les persones de l’Ajuntament de Deltebre, en l’ús de les facultats que la 

legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 

INFORMACIÓ: 

El Ple, en sessió de data 9 de novembre de 2022, va acordar aprovar inicialment 

les bases reguladores de la concessió d'ajuts a les persones en relació a la seva 

capacitat socioeconòmica. 

Les esmentades bases es van exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils, 

mitjançant edictes al BOPT CVE2022-09879 de data 14 de novembre de 2022, 

al DOGC núm. 8795 de data 17 de novembre de 2022 i al Setmanari l’Ebre de 

data 18 de novembre de 2022. 

En data 22 de novembre de 2022 i dintre el termini d’exposició pública, mitjançant 

l’entrada amb número 10938, el Grup Municipal ERC – Més Deltebre va 

presentar al·legacions contra les esmentades bases. 

Consta a l’expedient informe tècnico-jurídic de resposta a les al·legacions 

presentades. 

I per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que 

s’adoptin els següents 

ACORDS: 

1r.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC - Més 

Deltebre, tal com consta a l’informe adjunt a la proposta. 

2n.- Aprovar definitivament el text de les bases reguladores de la concessió 

d'ajuts a les persones en relació a la seva capacitat socioeconòmica i publicar-lo 

definitivament al BOPT als efectes de la seva entrada en vigor. 

3r.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient i a 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. 
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Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de desembre de 2022.- Lluïsa Ventura Galiano.” 

Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix 
Ferré Ribes del grup municipal  SD-CP i diu que el seu posicionament serà a 
favor de la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà 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 dotze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez 
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura 
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago 
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i quatre vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-
MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i 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 RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D'APROVACIÓ DEFINITIVA 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 de 21 de desembre de 2022, la Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta 
d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreEficient i 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 de la subàrea de servei 

a les persones de l’Ajuntament de Deltebre, en l’ús de les facultats que la 

legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent 

INFORMACIÓ: 

El Ple, en sessió de data 9 de novembre de 2022, va acordar aprovar inicialment 

les bases reguladores de la concessió d'ajuts socials Eurodelta. 

Les esmentades bases es van exposar al públic per un termini de 20 dies hàbils, 

mitjançant edictes al BOPT CVE2022-09878 de data 14 de novembre de 2022, 
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al DOGC núm. 8795 de data 17 de novembre de 2022 i al Setmanari l’Ebre de 

data 18 de novembre de 2022. 

En data 22 de novembre de 2022 i dintre el termini d’exposició pública, mitjançant 

l’entrada amb número 10942, el Grup Municipal ERC – Més Deltebre va 

presentar al·legacions contra les esmentades bases. 

Consta a l’expedient informe tècnico-jurídic de resposta a les al·legacions 

presentades. 

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

els següents 

ACORDS: 

1r.- Estimar l’al·legació primera interposada per ERC – Més Deltebre, tal com 
consta a l’informe adjunt a la proposta. 

2n.- Desestimar l’al·legació segona interposada per ERC – Més Deltebre, tal com 

consta a l’informe adjunt a la proposta. 

3r.- Aprovar definitivament el text de les bases reguladores de la concessió d'ajuts 

socials Eurodelta incorporant el text de les al·legacions estimades i publicar-lo 

definitivament al BOPT als efectes de la seva entrada en vigor. 

4t.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient i a 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), 16 de desembre 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 en 
contra de 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. 
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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) i 
cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Vanessa Callau Miñarro 
(ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD), Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) 
i Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat 
el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per a 
l’execució d’aquest acord. 
 
#DeltebreSostenible 
 
POLÍTIQUES AMBIENTALS I PLATGES 
 
16È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA INCOACIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA I CLAVEGUERAM DEL TERME MUNICIPAL 
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 #DeltebreTerritori de data de 21 de desembre de 2022, el 
Sr. Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreSostenible, 
procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreSostenible de l’Ajuntament de Deltebre i regidor de polítiques 
ambientals i platges, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, 
al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que per acord de ple municipal de data 28 de desembre de 2021 es van 

adoptar els següents acords: 

 
“1r.- La declaració de nul·litat de ple dret dels acords municipals de data 29 de 
març de 2000 i de 15 de juliol del 2008, relatius a la modificació del contracte de 
gestió del servei municipal d'aigua i clavegueram, per la concurrència de la causa 
de nul·litat de ple dret de l’art .62.1 e) de l’LRJPAC, així com dels convenis de 
data 25 de maig de l’any 2000 i de 23 de juliol de l’any 2008, que materialitzen 
els anteriors acords.  
 
2n.- La continuació dels efectes del contracte, sota les mateixes clàusules, fins 
que es procedeixi a una nova adjudicació.  
 
3r.- Notificar a SOREA SA el present acord amb el règim de recursos adients. 
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4t.- Traslladar el present acord a la Comissió Jurídica Assessora. 
 
5è. Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea planificació 
territorial i subàrea de polítiques ambientals i platges per al seu coneixement”.  
 
Atès que per tant s’ha de procedir a iniciar el procediment de liquidació del 
contracte de gestió del servei municipal d’aigua i clavegueram del terme 
municipal de Deltebre. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Iniciar el procediment de liquidació del contracte de gestió del servei 
municipal d’aigua i clavegueram del terme municipal de Deltebre. 
 
2n.- Nomenar persona instructora del procediment a la TAG de Gestió Interna 
Sra. Octàvia Raquel Prats Pagà. 
 
3r.- Notificar el present acord a SOREA SA. 
 
4t.- Traslladar el presenta acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreSostenible subàrea de polítiques ambientals i platges per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstat això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de desembre de 2022. 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 
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 
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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), 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. 
 
17È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE 
VIABILITAT DE LA CONCESSIÓ DELS SERVEIS DEL CICLE INTEGRAL DE 
L’AIGUA AL MUNICIPI DE DELTEBRE I SOTMETIMENT DE L’ESTUDI A 
INFORMACIÓ PÚBLICA .- 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 21 de desembre de 
2022, el Sr. Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreSostenible, procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta 
següent: 
 
“El que subscriu, Kilian Franch Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea 
#DeltebreSostenible de l’Ajuntament de Deltebre i regidor de polítiques 
ambientals i platges, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, 
al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
Atès que l’Ajuntament de Deltebre ha de procedir a iniciar el tràmits 
administratius per a la concessió dels serveis de cicle integral de l’aigua al 
municipi de Deltebre. 
 
Atès que l’article 285.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic estableix que en els contractes de concessió de serveis, la 
tramitació de l’expedient ha d’anar precedida de la realització i l’aprovació d’un 
estudi de viabilitat d’aquests o, si s’escau, d’un estudi de viabilitat 
economicofinancera, que tenen caràcter vinculant en els supòsits en què 
concloguin en la inviabilitat del projecte. En els casos en què els contractes de 
concessió de serveis comprenguin l’execució d’obres, la tramitació d’aquell ha 
d’anar precedida, a més, quan sigui procedent de conformitat amb el que disposa 
l’article 248.1, de l’elaboració i aprovació administrativa de l’avantprojecte de 
construcció i explotació de les obres que siguin necessàries, amb especificació 
de les prescripcions tècniques relatives a la seva realització; i, a més, de la 
redacció, supervisió, aprovació i replantejament del projecte de les obres 
corresponent. 
 
Atès que s’ha redactat l’Estudi de viabilitat de la concessió dels serveis del cicle 
integral de l’aigua al municipi de Deltebre amb els seus annexos (Annex 1. 
Projecte de definició i pressupost de les obres d’inversió i Annex 2. Determinació 
dels ingressos i els costos del servei. Compte de resultats). 
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Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin 
els següents  
 
ACORDS: 
 
1r.- Aprovar inicialment l’Estudi de viabilitat de la concessió dels serveis del cicle 
integral de l’aigua al municipi de Deltebre amb els seus annexos (Annex 1. 
Projecte de definició i pressupost de les obres d’inversió i Annex 2. Determinació 
dels ingressos i els costos del servei. Compte de resultats). 
 
2n.- Sotmetre l’estudi de viabilitat i els seus annexos a informació pública per un 
termini d’1 mes,  comptador a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci 
d’aquest acord en el Butlletí oficial de la Província i en el tauler electrònic de 
l’Ajuntament de Deltebre.  
 
3r.- Traslladar el presenta acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda 
i a l’Àrea de #DeltebreSostenible subàrea de polítiques ambientals i platges per 
al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
La Corporació, no obstat això, acordarà el que estimi pertinent. 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de desembre de 2022. 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  a la proposta.  
 
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà d’abstenció a la proposta. 
 
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el 
seu posicionament serà a favor de la proposta. 
 
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb dotze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez 
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura 
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago 
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i quatre abstencions de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), 
Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i per tant resta expedit el tràmit adient sent 
facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el que calgui per 
a l’execució d’aquest acord. 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

18 
 

 
18È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
DEMANIAL PER A PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES.- 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 21 de desembre de 2022, el Sr. Kilian Franch 
Arques, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreSostenible, procedeix a la lectura 
en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreSostenible de 

l’Ajuntament de Deltebre i regidor de polítiques ambientals i platges, en ús de les 

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

següent INFORMACIÓ: 

 

Vista la instància presentada pel Sr. Ferran Menescal Miralles, en nom de 

l’empresa Endesa X Servicios SL, en data 1 de març de 2022, amb número de 

registre 2022/1810, per la qual sol·licita instal·lar carregadors per a vehicles 

elèctrics en via pública mitjançant la concessió demanial de l’espai. 

 

Considerant la conveniència de l'atorgament de la corresponent concessió 

administrativa d’ús privatiu de l’espai de domini públic per a la instal·lació i 

explotació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics situada en un espai 

públic al municipi de Deltebre. 

 

Vist l’informe jurídic emès en data 12 de juliol de 2022 que consta en l’expedient 

2022/1260. 

 

Vistos el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la Concessió 

administrativa d’ús privatiu de l’espai de domini públic per a la instal·lació i 

explotació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics situada en un espai 

públic al municipi de Deltebre i el Plec de Condicions Tècniques Particulars per 

a la Concessió administrativa d’ús privatiu de l’espai de domini públic per a la 

instal·lació i explotació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics situada en 

un espai públic al municipi de Deltebre que obren en l’expedient 2022/1260. 

 

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

els següents acords: 

 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de concessió administrativa d’ús privatiu de l’espai 

de domini públic per a la instal·lació i explotació de punts de recàrrega per a 
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vehicles elèctrics situada en un espai públic al municipi de Deltebre. 

 

SEGON. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de 

Condicions Tècniques Particulars que han de regir el procediment, en els termes 

que figuren en l'expedient de referència. 

 

TERCER. Publicar l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província i en el 

perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

QUART. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de 

l'expedient, en particular el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

CINQUÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva 

composició en el perfil de contractant: 

 

 
 

SISÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient 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 pertinent. 

 

Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 desembre de 2022.- Kilian Franch Arques.” 
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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. 
 
#DeltebreActiu 
 
TEIXIT ASSOCIATIU 
 
19È.- DICTAMEN PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA 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 A LES AMPA DEL MUNICIPI DE DELTEBRE 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 de 21 de desembre de 2022, el Sr. Robert Bertomeu 
Callau, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreActiu, 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 legislació 

vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 

Atès que el ple en sessió de data 9 de novembre de 2022 va aprovar inicialment 

les bases reguladores de 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 a les Ampa del municipi de 

Deltebre, i bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats 
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sense ànim de lucre pel desenvolupament d’activitats de protecció i defensa dels 

animals del municipi de Deltebre. 

Atès que les esmentades bases es van exposar al públic per un termini de 20 dies 

hàbils, mitjançant edictes al BOPT CVE2022-09881 de data 14 de novembre de 

2022, al DOGC núm. 8795 de data 17 de novembre de 2022 i al Diari Més Ebre 

de data 18 de novembre de 2022. 

Atès que en data 22 de novembre del 2022 i dintre del termini d’exposició pública, 

el grup municipal ERC-Més Deltebre va presentar al·legacions contra les 

esmentades bases.  

Atès que a l’expedient consta l’informe tècnico-jurídic de resposta a les 

al·legacions presentades. 

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

els següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC-

Més Deltebre, tal i com consta en l’informe adjunt a la proposta. 

SEGON.- Aprovar definitivament el text de les bases reguladores de 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 a 

les Ampa del municipi de Deltebre, 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 del municipi de Deltebre, i publicar-lo 

definitivament al BOPT als efectes de la seva entrada en vigor. 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea 

d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de teixit associatiu als efectes 

adients. 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de desembre de 2022. Robert Bertomeu Callau.” 

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  a la proposta.  
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Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu 
posicionament serà 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 dotze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez 
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura 
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago 
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i quatre vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-
MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i 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. 
 
20È.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA 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 de 21 de desembre de 2022, el Sr. 
Robert Bertomeu Callau, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea #DeltebreActiu, procedeix a 
la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“El que subscriu, Robert Bertomeu Callau, com a Tinent de l’Alcaldia de l’Àrea 

de #DeltebreActiu 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 el ple en sessió de data 9 de novembre de 2022 va aprovar inicialment 

les bases reguladores de la concessió dels premis per participació en actes 

organitzats per l’Ajuntament. 

Atès que les esmentades bases es van exposar al públic per un termini de 20 

dies hàbils, mitjançant edictes al BOPT CVE2022-09882 de data 14 de novembre 

de 2022, al DOGC núm. 8795 de data 17 de novembre de 2022 i al Diari Més 

Ebre de data 18 de novembre de 2022. 
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Atès que en data 22 de novembre del 2022 i dintre del termini d’exposició pública, 

el grup municipal ERC-Més Deltebre va presentar al·legacions contra les 

esmentades bases.  

Atès que a l’expedient consta l’informe tècnico-jurídic de resposta a les 

al·legacions presentades. 

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

els següents 

ACORDS: 

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC-

Més Deltebre, tal i com consta en l’informe adjunt a la proposta. 

SEGON.- Aprovar definitivament el text de les bases reguladores de la 

concessió de premis en actes organitzats per l’Ajuntament, i publicar-lo 

definitivament al BOPT als efectes de la seva entrada en vigor. 

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient, subàrea 

d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de teixit associatiu als efectes 

adients. 

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de desembre de 2022.- Robert Bertomeu Callau.” 

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  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 dotze vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez 
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura 
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago 
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells 
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(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts), Kilian Franch Arques (ED-Junts) i 
Aleix Ferré Ribes (SD-CP) i quatre vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-
MD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD) i 
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i 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. 
 
FESTES 

 
21È.- DICTAMEN DE PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE BASES 
REGULADORES DEL CARNAVAL EN L'EXERCICI 2023.- Enunciat el 
contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser informat 
favorablement per unanimitat a la Comissió Informativa de l’Àrea #DeltebreActiu 
de data de 21 de desembre de 2022, la Sra. Carme Franch Tomàs, regidora de 
Festes, procedeix a la lectura en la seva part bastant a la proposta següent: 
 
“La que subscriu, Carme Franch Tomàs, com a regidora de festes 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. Atès que l’Ajuntament de Deltebre té inclòs al pressupost per a l’exercici 2023 

una partida pressupostària per a dinamitzar el Carnaval mitjançant la 

participació a la Rua, concretament la partida 48100.43900 "Premis i Beques 

Joventut". 

 
2. Vist que els serveis jurídics han emès informe sobre l’aprovació de bases 

reguladores de referència. 

 
3. Atès que a l’expedient consta el text de la proposta de bases reguladores que 

tenen els requisits mínims exigibles per la legislació vigent. 

 
Per tots aquests antecedents i vist que a l’expedient consten els informes 

favorables escaients, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els 

següents: 

 

ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment les bases reguladores del Carnaval per a 

l’exercici 2023. 
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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 

definitiva sense necessitat d’acord exprés, de conformitat amb l’art. 124 del 

Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, i després es procedirà a 

la publicació del text íntegre de les mateixes al BOPT així com una referència 

d’aquesta publicació definitiva al DOGC. 

 

TERCER.- Traslladar el contingut de la resolució a l’Àrea de #DeltebreEficient, 

subàrea d’hisenda i a l’Àrea de #DeltebreActiu, subàrea de festes, en ordre a 

l’efectivitat del present acord.   

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

Deltebre (Delta de l’Ebre), 16 de desembre de 2022.- Carme Franch Tomàs.” 

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. 
 
MOCIONS 
 
22È.- MOCIÓ D’ED-JUNTS D’ADHESIÓ A L'AGENDA DIGITAL DELS 
MUNICIPIS DE CATALUNYA.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del 
dia, el regidor Sr. Andreu Curto Castells, portaveu del grup municipal ED-Junts 
procedeixen a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriuen, grups municipals d’ED-Junts i ERC-MD, en ús de les facultats 
que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
informació: 
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La governança de la transició cap a la digitalització i la sostenibilitat de les 
administracions públiques i els municipis és tot un repte en l’actualitat on operen 
processos de transformació de gran complexitat. Per avançar en aquesta 
transformació, mitjançant resolució de l’Assemblea General del Consorci 
Localret de data 12 de novembre de 2022, s’aprovà l’Agenda digital dels 
municipis de Catalunya. 
 
Aquesta Agenda s’emmarca en l’estratègia del municipi digital impulsada pel 
Consorci Localret en el mandat 2019-2023, consorci que té per missió 
acompanyar els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats, 
i que està composat per 880 dels 947 municipis de Catalunya, les quatre 
diputacions, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i vint-i-dos consells comarcals. 
 
L’estratègia del municipi digital persegueix la transformació digital dels municipis 
de Catalunya de manera sistematitzada i conjunta. Per al seu desplegament, 
l’any 2020 es va aprovar un pla estratègic on es van definir tot un seguit d' 
objectius estratègics i línies d'acció amb la finalitat d’aportar més valor públic als 
ajuntaments catalans. La composen tres elements complementaris: el 
metamodel de municipi digital, el nou servei d’acompanyament basat en el 
metamodel, i l’Agenda digital dels municipis de Catalunya. 
 
En aquest marc, l’Agenda digital dels municipis de Catalunya és el tercer 
element, i el resultat d’un procés d’anàlisi, reflexió i debat, amb la pretensió de 
definir la “caixa d’eines” que pot facilitar la definició d’estratègies per construir el 
futur digital dels municipis a mitjà i llarg termini, que s’ha formulat sobre la base 
de literatura acadèmica, agendes, plans i programes de la UE i d’altres nivells 
d’administració territorial, i també sobre la base dels aprenentatges compartits 
derivats dels projectes i iniciatives considerades d’èxit en aquesta matèria en 
l’àmbit municipal, i amb la participació activa dels municipis de Catalunya. 
 
Per tant, aquesta agenda sorgeix de la voluntat de construir consensos i 
compartir objectius comuns per facilitar el desplegament més compassat dels 
municipis digitals catalans. 
 
En concret aquesta agenda té com a objectiu articular la transformació digital 
dels municipis de Catalunya, per fer front als reptes de present i futur, per assolir 
majors cotes de qualitat en els serveis oferts, eficiència en la gestió dels recursos 
públics, i satisfacció de la ciutadania i les empreses en la seva relació amb 
l’administració. És a dir, aportar orientacions per promoure que, des de l’àmbit 
local, s’articulin agendes compartides per a la transició digital dels municipis, de 
forma sostenible, que contribueixin a desenvolupar respostes innovadores més 
eficaces per als reptes del territori i a assolir els ambiciosos objectius que en el 
marc digital s’han marcat les diferents instàncies de govern per a la pròxima 
dècada. Podem parlar, per tant, d’una triple funció de l’Agenda: 
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• Ser un instrument promotor i facilitador per a la concreció d’estratègies, 
plans, i projectes de transformació digital. Amb l’objectiu de contextualitzar 
i oferir un conjunt de propostes conceptuals, substantives i operatives 
expressades per mitjà d’eixos estratègics, d’objectius i d’accions 
concretes a executar. Aspira, per tant, a promoure i facilitar la concreció 
d’estratègies, plans, i projectes de transformació, a formular alternatives, 
i ser un instrument per a la presa de decisions en els diferents marcs 
organitzatius o estructurals de les administracions catalanes. 

 

• Servir d’agenda digital tipus, relacionada amb el metamodel del municipi 
digital, per proporcionar als ajuntaments una visió holística dels elements 
que intervenen en la transformació digital, i per tant, dotar-los d’un 
enfocament complert i integrador dels factors i de les peces que han 
d’explorar, per avançar en la transformació digital dels seus municipis. 

 

• Servir d’espai de trobada, coordinació i priorització dels reptes i 
necessitats dels municipis per a la digitalització global dels pobles i ciutats 
del país. 

 
En aquest marc, per avançar i facilitar el desplegament dels objectius i de les 
accions establertes en aquesta Agenda com a model de la transformació digital 
de l’Ajuntament, cal que s’adoptin tot un seguit d’acords per a la seva adopció, 
així com per establir un model de governança per al seu desplegament. 
 
Per tot l’anterior, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament de Deltebre l’adopció del 
següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Deltebre a l’Agenda digital 
dels municipis de Catalunya, aprovada per Assemblea General de Localret el dia 
12 de novembre de 2022. 
 
SEGON.- Nomenar al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreProjecció i regidor 
de comunicacions i al responsable de difusió corporativa de l’Ajuntament de 
Deltebre com a persones de referència per al desenvolupament de l’Agenda. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord al Consorci Localret. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. 
 
Deltebre (Delta de l’Ebre), 28 de novembre de 2022. ED-Junts i ERC-MD”. 
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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. 
 
23È.- MOCIÓ D'ERC-MD EN RECONEIXEMENT I DESGREUGE DE LES 
VÍCTIMES DEL FRANQUISME.- Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre 
del dia, el Sr. Joan Alginet Aliau, regidor del grup municipal d’ERC-MD, procedeix 
a la lectura en la seva part bastant de la proposta següent: 
 
“Qui subscriu, grup municipal d’ERC-MD, en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la segúent INFORMACIÓ: 
 
Recentment s’ha aprovat la Llei de Memòria Democràtica de forma definitiva, 
una llei que malgrat suposar alguns avenços queda lluny de ser una normativa 
justa en quan a reparació de les víctimes de la guerra civil i dictadura. Durant el 
tràmit parlamentari es van introduir algunes modificacions al text, com la 
declaració d'il·legalitat del Règim feixista que es va implantar a l'estat espanyol 
entre el període 1936-1978. Aquesta era una reivindicació molt repetida tant de 
la societat civil del moviment memorialístic com de partits polítics antifranquistes, 
i que va quedar pendent a la Llei del 2007.  
 
Si bé el Projecte de Llei de l'actual Llei de Memòria Democràtica inclou un 
reconeixement general i estudis per a la reparació integral de víctimes, no 
explicita la declaració d'il·legalitat del Règim (i conseqüentment els òrgans i els 
estaments judicials). No obstant això, en la tramitació parlamentària i fruit de la 
negociació parlamentària amb Esquerra Republicana i EH Bildu, la Llei de 
Memòria Democràtica ha acabat recollint la il·legalitat del règim, la nul·litat de les 
sentències i òrgans i l'obligatorietat de fer-ne constar expedients judicials així 
com el dret a una declaració personal de reconeixement i reparació. 
 
Aquesta llei aprovada per les Corts Generals segueix l'estela de què ja es va 
aprovar, per unanimitat, el 29 de juny de 2017 al Parlament de Catalunya i que 
explicitava la il·legalitat -i nul·litat de les seves sentències- del tribunal de 
“l'auditoria de Guerra de l'Exèrcit d'Ocupació”, anomenada posteriorment 



 
        Àrea #DeltebreEficient 
        Secretaria 

 

29 
 

“auditoria de Guerra de la IV Regió Militar” i que va actuar al territori del Principat 
de Catalunya durant el període 1938 a 1978. En concret, el text aprovat al 
Parlament deia el literal següent: "es dedueix la nul·litat de ple dret, originària o 
sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i 
dels consells de guerra, dictades per causes polítiques a Catalunya pel règim 
franquista". Aquesta declaració va comportar l'expedició de certificats de nul·litat 
per part del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a les víctimes 
i/o familiars que ho demanessin i a aquest efecte es va crear un mecanisme per 
facilitar la petició a l'administració.  
 
A tot l'Estat i durant tota la dictadura -des del 1936 al 1978- es compten per 
centenars de milers els sentenciats per motius ideològics i polítics. La Llei, a més 
i també arran de la negociació parlamentària, s'obre a l'estudi de les persones 
represaliades i sentenciades per motius polítics fins més enllà de  
 
l'aprovació i l'entrada en vigor de la Constitució el 1978. Així doncs, l'aprovació 
per part de les Corts Generals d'un text similar, correspondria al Govern espanyol 
actuar en conseqüència, sempre respectant de manera escrupolosa la legislació 
i les competències autonòmiques i el principi de subsidiarietat. 
 
És imprescindible dur a terme amb urgència la reparació de víctimes que 
estableix la Llei. Tant perquè el temps fa que vagin desapareixent els familiars 
directes, com perquè la dreta espanyola sempre ha obstaculitzat la 
implementació de qualsevol mesura de memòria democràtica. 
 
Així mateix, finalment, per la significació històrica i simbòlica, cal destacar la 
persecució, sentència i execució de l'únic president electe per part del feixisme 
a Europa i en tota la història: Lluís Companys i Jover. Va ser capturat per la 
Gestapo -en la seva col·laboració amb el Règim franquista- i, després de ser 
sentenciat en judici sumaríssim per un tribunal militar, afusellat el matí del 15 
d'octubre del 1940 al Castell de Montjuïc. Aquest assassinat té una càrrega clara 
i explícita que cal rescabalar, reconèixer i reparar per part d'un estat que es diu 
que és una democràcia plena. En aquest sentit, doncs, i passats més de vuit 
dècades d'aquella ignomínia, i en virtut de l'entrada en vigor del nou text legislatiu 
sobre memòria democràtica, caldria establir un mecanisme clar de desgreuge 
per part del govern espanyol envers la institució que representa al poble de 
Catalunya i el que va ser el seu màxim representant electe com a cent vint-i-tresè 
President de la Generalitat entre l'11 de maig de 1936 i, fins al dia del seu 
assassinat, el 15 d'octubre de 1940. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-Més Deltebre 
proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Publicar, de manera accessible per a tota la ciutadania i en el termini 
més breu possible, els noms de les víctimes sentenciades per tribunals 
franquistes del municipi de Deltebre. 
 
SEGON.- Instar  com a Ajuntament de Deltebre, d'ofici i de manera immediata, a 
l'expedició de certificats de nul·litat de les sentències promulgades pel Tribunal 
Especial per a la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme, el Tribunal d'Ordre 
Públic, així com els Tribunals de Responsabilitats Polítiques i Consells de Guerra 
constituïts per motius polítics, ideològics, de consciència o creença religiosa. Així 
mateix, es faci constar en els expedients judicials corresponents la nul·litat de la 
sentència. 
 
TERCER.- Instar com Ajuntament de Deltebre, d'ofici i de manera immediata, el 
Ministeri de Justícia a l'expedició de les declaracions de reconeixement i 
reparació personal previstes a l'article 5.4 de la Llei de Memòria. 
 
QUART.- Instar com Ajuntament de Deltebre, d'ofici i en paral·lel al que indica el 
punt anterior, i també en compliment de l'article 5.4 de la Llei de Memòria 
Democràtica, el Ministeri de Justícia a la publicació de la nul·litat de la sentència 
a l'expedient judicial corresponent. 
 
CINQUÈ.- Demanar al Govern espanyol que, en virtut de la nova legislació, la 
declaració d'il·legalitat i il·legitimitat del règim i la consegüent nul·litat de les 
sentència, realitzi un acte formal de desgreuge envers el Molt Honorable 
President de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, sentenciat a mort per judici 
sumaríssim i assassinat pel feixisme el 15 d'octubre de 1940. Que aquest 
reconeixement i desgreuge es faci extensiu envers el poble de Catalunya tenint 
en compte que Lluís Companys n'era el president elegit democràticament. 
 
SISÈ.- Construir, en el menor termini de temps possible un espai que homenatgi 
la figura del Molt Honorable President de la Generalitat Lluís Companys i Jover 
al nostre municipi. 
 
SETÈ.- Traslladar els següents acords al Govern espanyol, al Departament de 
Justícia i als grups parlamentaris catalans amb representació al Congrés dels 
Diputats.  
 
No obstant, el ple de la corporació aprovarà el que consideri oportú. 
 
Joan Alginet Aliau. Portaveu del Grup Municipal d’ERC-Més Deltebre  
 
Deltebre (Delta de l’Ebre) novembre de 2022. “ 
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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. 
 
PART DE CONTROL 
 
24È.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA: 

- DE LA NÚM. 2624/2022 A LA NÚM. 2972/2022 
 

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. 2624/2022 a la núm. 2972/2022 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. 

 
25È.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
No hi van haver 
 
26È.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No hi van haver 
 
27È.- 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 a la cruïlla del c/ Alcanar amb c/ Guifré el Pilós on s’ha 
fet una glorieta, hi ha un pal al mig de la carretera que no està senyalitzat i que 
és un perill. 
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Respón el Sr. Francisco Castro, Tinent d’alcaldia de l’Àrea #DeltebreTerritori i 
diu que aquest és un pal existent d’abans de fer les obres de la carretera, és 
veritat el que diu el Sr. Ferré i li direm a l’empresa que el senyalitzin mentre no 
es tregui. S’han retirat tots els pals d’enllumenat públic que pertanyien a 
l’ajuntament i resta aquest que l’ha de retirar la companyia  i s’ha de fer el 
soterrament de les línies tal i com estava previst al projecte, tot i això li requerirem 
a l’empresa que ho senyalitzi. 
 
Tot seguit l’Alcalde li passa la paraula al portaveu del grup d’ERC-MD, Sr. Joan 
Alginet Aliau dient que tenen dos temes a dir. Un tema, és el de l’increment de la 
inseguretat ciutadana al nostre poble amb els robatoris i voldríem saber que es 
pensa fer amb això, si s’ha reforçat el servei i quines actuacions s’estan fent, 
perquè no ens podem permetre com a municipi que la ciutadania tingui la 
sensació de tenir un poble insegur. I un altra cosa que volem dir és que tenim 13 
instàncies pendents de respondre de l’any 2021 i 16 instàncies de l’any 2022, 
per tant el grup d’ERC demanem per a l’any 2023 que se’ns contestin. 
 
Respón el regidor de ciutadania i seguretat, Sr. Francisco Castro, per contestar 
i diu que es contracten agents de reforç durant la temporada d’estiu i de nadal. 
Som un cos de policia correcte comparant amb la resta de Catalunya, atès que 
tenim 21 agents i reforcem amb 10 agents a l’estiu i 6 a nadal. Però nosaltres 
creiem que Deltebre per la infraestructura que tenim i pels serveis que donem, ja 
que s’estan atenent tot tipus de denúncies, en quan molts municipis el que fan 
és enviar-ho a Tortosa o a Amposta als Mossos d’Esquadra que hauríem de tenir 
una dotació de Mossos d’Esquadra atès que som una població de 12.000 
habitants i el cos policial més proper està a 25 quilòmetres, sense comptar 
l’increment de quilòmetres en el moment que els demanes i que estiguin a un 
altra població. Pel que fa al sistema de robatoris està més penalitzat i en aquests 
robatoris hi hagut diferents causes, uns han sigut per temes més de delinqüència 
local i altres de delinqüència organitzada. El grau de resolució de problemes o 
de detecció és important per què es fa un requeriment, encara que és molt 
complicat enxampar-los  en el moment del robatori. Encara que és molt diferent 
un robatori a l’interior d’un cotxe que pràcticament no s’ha substrat res, que a 
l’interior d’un domicili. 
 
La policia municipal de Deltebre te una professionalitat de les altes. Penso que 
tenim un bon cos, perquè s’actua amb tot, amb tema d’estupefaents, tema 
robatoris, accidents de transit. El tenir personal que et puguin complir amb tot 
això és important, atès que els mossos d’esquadra tenen personal específic per 
a cada cas. Per tant, per la part que em toca, vull dir que ja fa anys que estic com 
a regidor de ciutadania i seguretat i la professionalitat que tenim a Deltebre és 
alta. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per dir que abans de finalitzar aquest plenari, en 
nom de tota la Corporació municipal volem desitjar a tots els veïns i veïnes de 
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Deltebre que aquesta sortida de l’any 2022, sigui una sortida amb força i mirada 
al futur per poder encoratjar-vos que els vostres desitjos es puguin fer realitat 
l’any 2023, que esperem que sigui un any amb esplendor a nivell municipal i a 
nivell de benestar i del progrés de tots els veïns i veïnes de Deltebre. Per tant, 
desitjar bon any a totes i tots, també a tots els regidors i regidores  
 
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 


