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                    ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 
 
NÚM.: 15/2017 
DATA:  19 DE DESEMBRE DE 2017 
HORA INICI: 18 HORES 
HORA FINALITZACIO: 18,52 HORES 
LLOC: AJUNTAMENT DE DELTEBRE 
 
  ASSISTENTS: 
 
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello 
 
Regidors: Sra. Anna Gimenez Uribe, Sr. Kilian Franch Arques, Sr. Robert 
Bertomeu Callau, Sr. Salvador Bertomeu Bertomeu, Sra. Lluïsa Ventura 
Galiano, Sr. Francisco Castro Casanova, Sr. Carlos Serra Ventura,  Sr. Carles 
Aliau Bonet i Sra. Dayana Santiago Callau. 
  
Excusats: Sr. José Emilio Bertomeu Rio, Sr. Jordi Torres Fabra, Sra. Iolanda 
Gil Casanova, Sra. Carla Aliau Ribes, Sr. Angel Casanova Ventura, Sr. Gervasi 
Aspa Casanova i Sr. Tomàs Castells Fresquet 
 
Secretari acctal.: Sr. David Torres Fabra. 
 
Interventora acctal.: Sra. Lorena Navarro Vicente. 

 

ORDRE DEL DIA 
 
AFERS INTERNS  I INSTITUCIONALS 
 
GESTIÓ INTERNA 
 

1R.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE TOT 
EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA 
ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS 
D'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’IMATGE DE POBLE. 
 
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 d’Afers 
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Interns i Institucionals de data 13 de desembre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part basant-se en la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i Institucionals 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.- Vista la necessitat de contractació dels “Serveis Bàsics Imatge de Poble” 
essent l’objecte del contracte servei de recollida de residus municipals, gestió 
del servei de deixalleries, servei de neteja viària i servei de neteja de platges. 
Mitjançant acord de de Ple de data 7 de març de 2017 es va iniciar el 
procediment de contractació dels esmentats serveis, el qual és subjecte a 
regulació harmonitzada i es tramita per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. Així mateix es 
va procedir a l’aprovació dels plecs de clàusules administratives i condicions 
tècniques que han de regir la contractació. 
 
2.- Es va donar la publicitat (DOUE, BOE, DOGC i perfil del contractant) 
perquè durant el termini de cinquanta-dos dies des de la data d'enviament del 
contracte a la Comissió Europea els interessats presentessin proposicions. 
 
3.- Durant la licitació es van presentar dues proposicions, les quals consten 
en l'expedient. 
 
4.- Amb data 12 de maig de 2017 per l’obertura del sobre 1 amb la 
documentació administrativa, en data 16 de maig 2017  la mesa va procedir a 
l’obertura del sobre 2 amb la documentació ponderable a través de judicis de 
valor i en data 22 de maig de 2017 es tornar a reunir la mesa per procedir a 
l’obertura del sobre 3 amb la documentació ponderable a través de fórmules. 
Respecte la documentació presentada la mesa de contractació va sol·licitar 
informes tècnics que consten a l’expedient. 

5.- En data 6 de juny de 2017 el Ple de la Corporació acordà, entre d’altres, 

aprovar la classificació les proposicions presentades pels licitadors. Així 

mateix acorda l’adjudicació, tanmateix aquest últim acord tindrà efectes de 

mera proposta fins que es doni compliment efectiu al requeriment de 

documentació referent a solvència, capacitat i garantia. 

6.- Atès que en data 31 de maig de 2017, el senyor M.S.H, en nom i 

representació d’ASELIP, va presentar en el registre del Tribunal Català de 

Contractes del Sector Públic escrit de recurs especial en matèria de 

contractació, contra els plecs i l’estudi econòmic de la contractació de 
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referència. El qual en síntesi pretenia l’anul·lació del procediment de licitació, 

com a conseqüència de declarar el següent:  

 

a) La nul·litat de la clàusula 5 del PCA, sobre revisió de preus, per (i) 

infringir l’article 89 del Text refós de la Llei de contractes del sector 

públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre al 

no fixar una fórmula de revisió de preus i (ii) per referir-se a normativa no 

vigent en el seu apartat c).  

b) La nul·litat dels criteris de valoració objectiva 1, 5 i 8 de la clàusula 15.B 

del PCA, per infringir l’article 150.1 del TRLCSP en incorporar qüestions 

alienes a l’objecte del contracte i que no afectarien ni aportarien cap 

valor afegit a la prestació del servei de neteja.  

c) La nul·litat de la clàusula 96 del PCTE, sobre auditories externes del 

servei, per no definir el cost d’aquestes, a suportar per l’adjudicatària, en 

contra de l’article 139 del TRLCSP, així com el principi d’igualtat.  

 
Mitjançant altressí, el recurs sol·licita també la suspensió del procediment de 
contractació fins que es resolgui el recurs.  
 
7.- El 7 de juny de 2017, el Tribunal Català de Contractes (TCCSP) va 
acordar la mesura provisional de suspensió del procediment de 
contractació, per mitjà de la Resolució núm. S-36/2017. 
 
8.- En data 21 de novembre de 2017, l’ajuntament de Deltebre, rep Resolució 
del  TCCSP de data 16 de novembre de 2017 resol el recurs acordant: 

 
“1.- Estimar el recurs presentat pel senyor M.S.H., en nom i 
representació de l’ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA 
PÚBLICA, contra el PCA i el PCTE, i l’estudi econòmic de la contractació 
dels “serveis bàsics d’imatge de poble” licitada per l’Ajuntament de 
Deltebre (expedient núm. 2017/0986) i, en la seva virtut, anul·lar la 
clàusula 5 del PCA, els criteris 1, 5, i 8 de la clàusula 15.B del PCA i 
la clàusula 96 del PCTE.  
2.- Aixecar la suspensió del procediment de contractació acordada per 
aquest Tribunal en data 7 de juny de 2017.  
3.- Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la 
interposició del recurs, per la qual cosa no procedeix la imposició de la 
sanció prevista en l’article 47.5 del TRLCSP.” 

 
9.- Tenint en compte que, d’acord amb les indicacions del propi TCCSP,  
qualsevol document de l’expedient, en la mesura que es vegi afectat per 
l’anul·lació de clàusules dels plecs amb repercussions econòmiques sobre el 
plantejament de contractació, haurà de ser objecte de revisió per l’òrgan de 
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contractació. En definitiva, l’anul·lació de les clàusules suposarà també la 
dels continguts associats de tota la documentació. 
 
10.- Es realitza una anàlisi de tot el contingut de l’expedient de contractació i de 
la seva tramitació, arribant a la conclusió que la nul·litat de les clàusules dels 
PCAP i del PCTP determinades pel TCCSP, ha de tenir com a conseqüència 
la necessitat de declarar la nul·litat de tots els actes relacionats: aprovació 
dels propis plecs, actes de la mesa de contractació i acords d’adjudicació i 
connexos.  
 
De no fer-ho d’aquesta manera i, de continuar amb la tramitació del 
procediment a partir del moment de la proposta d’adjudicació es 
vulneraria el principi de lliure concurrència, en tant que, s’hauria prescindit 
dels potencials licitadors que no haurien participat en la licitació en la seva 
convicció que la documentació preparatòria de la contractació sofria de vicis de 
nul·litat o anul·labilitat.     
 
De tot plegat se’n deriva la justificació d’una infracció no esmenable de les 
normes de preparació del contracte i tenint en compte que l’acord 
d’adjudicació encara no ha esdevingut executiu (ostentant caràcter de mera 
proposta tal com s’exposa en el punt 5è dels antecedents), procedeix el 
desistiment del procediment. 
  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1.- La Resolució del Tribunal Català de Contractes de data 16 de novembre de 
2017 per la qual es declaren nul·les determinades clàusules dels Plec de de 
Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Condicions Tècniques. 
 
2.- L’art. 155.4 del TRLCSP ha de ser fonamentat en una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d'adjudicació, havent de justificar en l'expedient la concurrència de 
la causa. El desistiment no impedirà la iniciació immediata d'un nou 
procediment de licitació. 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar compte de la Resolució del Tribunal Català de Contractes 
de data 16 de novembre de 2017 per la qual es declaren nul·les determinades 
clàusules dels Plec de de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de 
Condicions Tècniques i en conseqüència acatar anul·lar la clàusula 5 del PCA, 
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els criteris 1, 5, i 8 de la clàusula 15.B del PCA i la clàusula 96 del PCTE. 
 
SEGON.- Declarar la nul·litat de tots els actes relacionats que resulten 
afectats per la nul·litat de les clàusules esmentades en el punt primer, en 
conseqüència, declarar nuls: l’acte d’aprovació dels propis plecs, l’acte de 
licitació i connexos aprovats per acord de ple municipal de data 14 de març de 
2017, els actes de la mesa de contractació, la proposta d’adjudicació aprovada 
per acord de ple municipal de data 6 de juny de 2017 i els acords connexos.  
 
Així mateix, ordenar el retorn o la cancel·lació de les garanties provisionals 
dipositades per les empreses que van participar a la licitació. 
 
TERCER.- Acordar el desistiment del procediment per a la contractació de 
serveis subjecte a regulació harmonitzada per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació dels Serveis 
Bàsics d’Imatge de Poble, per infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte, sense compensació a les empreses licitadores.  
 
QUART.- Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial 
de l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona  i en el Perfil de 
contractant l’acord de desistiment. 
 
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 
subàrea d’imatge de poble per al seu coneixement. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a les persones interessades atorgant-los els 
recursos escaients. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre, 5 de 
desembre de 2017. Kilian Franch Arques”. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Carles Aliau del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat i per tant resta expedit el tràmit 
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adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 
 
 

2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE 

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS SUBJECTE A REGULACIÓ 

HARMONITZADA PER PROCEDIMENT OBERT, OFERTA 

ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA, DIVERSOS CRITERIS 

D'ADJUDICACIÓ I D’APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES I CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’IMATGE DE POBLE. 

Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, i vist que el mateix va ser 
informat favorablement per majoria simple a la Comissió Informativa d’Afers 
Interns i Institucionals de data 13 de desembre de 2017, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part basant-se en la proposta següent: 
 

“El qui subscriu, com a Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i Institucionals 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.- Vist que es va detectar la necessitat de realitzar la contractació dels 
“Serveis Bàsics Imatge de Poble”, essent l’objecte del contracte la prestació 
dels següents serveis: 

 Recollida i transport de residus municipals 

 Gestió de les deixalleries  

 Neteja viària 

 Neteja i manteniment de platges 
 
2.- Vist que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o superior 
a 209.000 euros, IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en l'article 16.1.b) 
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial 
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i l'article 4 de la Directiva 
2014/24/UE, es considera que és un contracte subjecte a regulació 
harmonitzada, i s'estima que el procediment més adequat per a la seva 
adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d'adjudicació. 
 
3.- Vist que amb data 28 de novembre de 2017 es va emetre informe 
d'Intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb 
els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
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4.- Vist que amb data 28 de novembre de 2017 es va emetre informe per 
Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir i òrgan 
competent per aprovar i adjudicar el contracte. 

5.- Vist que consta a l'expedient informe motivant la necessitat i idoneïtat de la 
contractació proposada. 

 
6.- Vist que es va redactar i va incorporar a l'expedient el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el de Prescripcions Tècniques, que han de regir 
l'adjudicació del contracte. 
 
7.- Vist que amb data 28 de novembre de 2017 va emetre Informe de 
fiscalització de l'expedient. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'Informe de Secretaria, i de 
conformitat amb l'establert en la Disposició Addicional Segona i l'article 110 del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que 
s’adoptin els següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, subjecte a regulació 
harmonitzada, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per als “Serveis Bàsics Imatge de 
Poble”, convocant la seva licitació. 
 
SEGON.- Autoritzar, per la quantia de 5.829.782,23.-€ euros més l’IVA 
corresponent, la despesa que per a aquest Ajuntament representa la 
contractació referenciada, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries: 
22700.16200 “Recollida d’escombraries”, 21000.15320 “Imatge de poble casc 
urbà neteja”; 21001.15320 “Imatge de Poble Riumar neteja” i 21001.15320 
“Imatge de Poble Riumar platges” de l'estat de despeses del Pressupost 
Municipal d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2018 i següents. 
 
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte. 
 
QUART.- Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de 
l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de 
contractant anunci de licitació, perquè durant el termini de 52 dies des de la 
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data d'enviament del contracte a la Unió Europea els interessats puguin 
presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
L'anunci no es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat abans de la publicació 
en el Diari Oficial de la Unió Europea; no obstant això podran publicar-se a 
nivell nacional si l'Administració Pública no ha rebut notificació de la seva 
publicació a les 48 hores de la recepció de l'anunci per l'Oficina de Publicacions 
de la Unió Europea. L'enviament de l'anunci al Diari Oficial de la Unió Europea 
haurà de precedir a qualsevol altra publicitat. Els anuncis que es publiquin en 
altres diaris o butlletins hauran d'indicar la data d'aquell enviament, de la qual 
l'òrgan de contractació deixarà prova suficient en l'expedient, i no podran 
contenir indicacions diferents a les incloses en aquest anunci 
 
CINQUÈ.- Publicar els plecs de contractació en el Perfil de Contractant a partir 
de la data de publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea. 

SISÈ.- Publicar la composició de la mesa de contractació en el Perfil de 
Contractant, amb  una antelació mínima de set dies pel que fa a la reunió que 
hagi de celebrar-se per a la qualificació de la documentació referida en l'article 
146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel 
Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Aquesta publicació es 
realitza per mig del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

SETÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
subàrea de gestió interna i a l’Àrea de Dinamització Territorial i Imatge de Poble 
subàrea d’imatge de poble per al seu coneixement. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre, 5 de 
desembre de 2017. Kilian Franch Arques”. 
 
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà d’abstenció de la proposta. 

Intervé el Sr. Carles Aliau del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb nou vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
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Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT) i Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i un vot d’abstenció de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-
PA), 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. 
 
Arribats a aquest moment de l’ordre del dia, l’alcalde diu que s’ha afegit un nou 
punt concretament donar compte del decret d’alcaldia núm. 1845/2017, de 19 
de desembre, de delegació específica d’atribucions i que a més s’ha passat la 
modificació de la proposta (esmena) de l’alcaldia que es va passar el passat 
dimarts dia 14 de desembre de 2017 relativa a la modificació de l’acord adoptat 
pel ple municipal de data 5 d’abril de 2016, en relació al règim de dedicació 
dels càrrecs electes. 
 
Per tant, el primer que s’ha de fer es votar l’esmena de la proposta enviada en 
data 14 de desembre de 2017, quedant aprovada per majoria absoluta amb 
nou vots a favor de Lluís Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe 
(PDeCAT), Kilian Franch Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu 
(PDeCAT), Lluïsa Ventura Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova 
(PDeCAT), Carlos Serra Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau 
(PDeCAT) i Carles Aliau Bonet (ERC-AM) i un vot en contra de Dayana 
Santiago Callau (CUP DELTEBRE-PA 
 

3R.- DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA NÚM. 1845/2017, DE 19 

DE DESEMBRE, DE DELEGACIÓ ESPECIFICA D'ATRIBUCIONS.- Arribats a 

aquest punt de l’ordre del dia, es dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 

1845/2017, de 19 de desembre, de delegació específica d’atribucions, restant 

el ple assabentat. 

4T.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD 
ADOPTAT PEL PLE MUNICIPAL DE DATA 5 D’ABRIL DE 2016, EN 
RELACIÓ AL RÈGIM DE DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES. 
 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el Secretari acctal., 
procedeix a la lectura en la seva part basant de la proposta següent: 
 
“El qui subscriu, Lluís Soler Panisello, com a alcalde-president de l’Ajuntament 
de Deltebre, en ús de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de 
la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
1. ANTECEDENTS 
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Atès que es considera necessari modificar l’establiment del règim de dedicació 
del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana, 
Sr. Carlos Serra Ventura, degut a què amb les actuals hores de dedicació que 
té establertes per acord de ple municipal no són suficients per a portar a terme 
les escomeses pròpies de l’esmentada Àrea delegades per l’alcalde-president i 
compatibilitzar-ho sense perjudicar amb l’horari fixat per la seva condició de 
funcionari docent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

Atesa la distribució de tasques habituals en l’Àrea d’Afers Interns i Institucionals 
entre el Tinent d’Alcalde de l’Àrea i la regidora d’hisenda i atenció a les 
persones.  

Atès que aquesta alcaldia ha mantingut diverses reunions amb els portaveus 
dels grups municipals de l’oposició oferint-los la fórmula d’una possible 
col·laboració amb l’actual equip de govern, als efectes de poder desenvolupar 
aquelles delegacions específiques d’atribucions que siguin delegades per 
l’alcaldia i per tant compartides amb aquesta per tal de donar major solidesa i 
pluralitat al pla de mandat del govern municipal. 
 
Atès que després de totes les reunions mantingudes amb els diferents 
portaveus dels grups municipals de l’oposició, l’únic grup municipal que ha 
accedit a aquesta fórmula, fins al moment, ha estat el grup municipal d’ERC-
AM, sense perjudici de noves incorporacions per part de la resta de regidors 
dels grups municipals.  
 
Atès que d’acord amb el Decret de l’Alcaldia núm. 1845/2017, de 19 de 
desembre, s’ha d’efectuat una nova delegació específica d’atribucions a favor 
de l’actual regidor del grup municipal d’ERC-AM, Sr. Carles Aliau Bonet per a la 
subàrea de promoció i diversificació industrial. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació 
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com 
a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la 
corporació. 
 
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar 
publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis 
de la corporació. 
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Per tot això, PROPOSO al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Que es procedeixi a la modificació de l’acord adoptat pel ple 
municipal de data 5 d’abril de 2016 exclusivament en els termes que a 
continuació es detallen i d’aplicació a partir del dia següent a l’aprovació, si 
s’escau, del plenari municipal:  
 
 

Nom i cognoms 
Atribució de 
Dedicació  

Retribució (euros 
bruts anual) 

Kilian Franch 
Arques 

7 hores 24.900 € 

Carlos Serra 
Ventura 

8 hores 27.900 € 

Lluïsa Ventura 
Galiano 

7 hores 24.900 € 
 

Carles Aliau Bonet 7 hores 24.900 € 

 
SEGON.- Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i adequant-los al 
règim general de la Seguretat Social. 
 
TERCER.- Pel que fa a la resta de membres de l’equip de govern que estan en 
règim de dedicació la seva retribució serà la mateixa que el que es va establir 
per acord de ple municipal de data 5 d’abril de 2016. 
 
Pel que fa al règim d’indemnitzacions a favor de la resta de membres de la 
corporació que no tenen ni dedicació parcial ni exclusiva serà el mateix que es 
va establir per acord del ple municipal de data 5 d’abril de 2016. 
 
També es mantenen la resta d’aspectes regulats en l’acord citat anteriorment i 
no modificats expressament en l’actual.  
 
QUART.- Notificar aquest acord als regidors interessats. 
 
CINQUÈ.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d'anuncis de la corporació. 
 
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient. Deltebre, 19 de 
desembre de 2017. Lluís Soler Panisello”. 
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Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula a la Sra. 

Dayana Santiago del grup municipal de la CUP DELTEBRE-PA i diu que el 

posicionament del seu grup serà en contra de la proposta. 

Intervé el Sr. Carles Aliau del grup municipal d’ERC-AM i diu que el 

posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Intervé el Sr. Francisco Castro Casanova del grup municipal de PDeCAT i diu 

que el posicionament del seu grup serà a favor de la proposta. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per majoria absoluta amb nou vots a favor de Lluís 
Soler Panisello (PDeCAT), Anna Gimenez Uribe (PDeCAT), Kilian Franch 
Arques (PDeCAT), Salvador Bertomeu Bertomeu (PDeCAT), Lluïsa Ventura 
Galiano (PDeCAT), Francisco Castro Casanova (PDeCAT), Carlos Serra 
Ventura (PDeCAT), Robert Bertomeu Callau (PDeCAT) i Carles Aliau Bonet 
(ERC-AM) i un vot en contra de Dayana Santiago Callau (CUP DELTEBRE-
PA), 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. 
 
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 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


