Àrea #DeltebreEficient
Secretaria

ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
NÚM.: 15/2021
DATA: 28 DE DESEMBRE DE 2021
HORA INICI: 21:30 H
HORA FINALITZACIO: 22:02 H
LLOC: VIA TELEMÀTICA, Resolució SLT/3562/2021, de 7 de desembre, per
la qual s’estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya.
ASSISTENTS:
Alcalde-President: Sr. Lluís Soler Panisello
Regidors: Sra. Lluïsa Ventura Galiano, Sr. Carlos Serra Ventura, Sr. Francisco
Castro Casanova, Sr. Robert Bertomeu Callau, Sr. Kilian Franch Arques, Sra.
Anna Giménez Uribe, Sra. Íngrid Santiago Casanova, Sra. Carme Franch Tomàs,
Sr. Andreu Curto Castells, Sra. Rosa Royo Franch, Sr. Joan Alginet Aliau, Sra.
Laura Fabra Verge, Sra. Vanessa Callau Miñarro, Sr. Juan Carles Bel Carbó,
Sra. Neculina Nicoleta Autu i Sr. Aleix Ferré Ribes.
Excusats: Ningú
Secretària acctal.: Sra. Cecília Vidal Tarragó.
Interventora acctal.: Sra. Sònia Verge Bertomeu.
ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA
#DeltebreEficient
HISENDA
1R.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESPOSTA D’AL·LEGACIONS I
D’APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST, PLANTILLA, ORGANIGRAMA I
BASES EXECUCIÓ 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
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#DeltebreEficient de data 23 de desembre de 2021, la Sra. Ingrid Santiago
Casanova, regidora de personal, procedeix a la lectura en la seva part bastant
de la proposta següent:
“La que subscriu, Lluïsa Ventura Galiano, Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreEficicient i regidora d’hisenda de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS
1. Mitjançant acord de ple municipal de data 10 de novembre de 2021 es van
adoptar els següents acords:
1r.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2022, el qual,
resumit per capítols, és el següent:

INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ENTITAT

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos

6.725.000,00.-€
250.000,00.-€
3.403.214,10.-€

4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals

3.216.732,20.-€
199.100,00.-€
50.000,00.-€

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

2.001.560,15.-€
65.000,00.-€
4.776.065,55.-€

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres

20.686.672,00.-€
PRESSUPOST DE L’ENTITAT

4.577.572,00.-€
5.013.099,55.-€
60.000,00.-€
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4. Transferències corrents
5. Fons de contingència

1.598.136,00.-€
81.815,42.-€

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

8.191.049,03.-€
0,00.-€
65.000,00.-€
1.100.000,00.-€

TOTAL DESPESES

20.686.672,00.-€

2n.- Aprovar la plantilla de personal que s’adjunta a la documentació annexa a
la proposta. També s’adjunta l’organigrama com a base d’organització funcional
dels serveis de la corporació.
3r.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4t.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic de la corporació durant el
termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
5è.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix”.
2. Els esmentats acords es van sotmetre a informació pública per un termini de
15 dies hàbils mitjançant inserció al BOPT número CVE 2021-09901 de data 15
de novembre de 2021.
3. Durant el termini d’exposició pública, en data 7 de desembre de 2021 RE núm.
18059, es va presentar al·legacions per part del Sr. Ramon Nadal Fabra actuant
en nom i representació de la funcionària Sra. Maria Teresa Magriñà Audí, de
conformitat amb l’establert a l’article 169. 1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en
relació a l’apartat b), punt primer, de l’article 170 del mateix cos normatiu,
demanant que prèvia l’aprovació definitiva de la plantilla de l’Ajuntament de
Deltebre per a l’any 2022 sigui resolta expressament la instància presentada per
la Sra. Maria Teresa Magriñà Audí de data 2 de setembre de 2021, amb registre
d’entrada 15413, en la qual sol·licitava la revisió del grup funcionarial al qual
pertany en l’actualitat, de conformitat amb les previsions del vigent EBEP.
Vist l’informe que consta a l’expedient redactat pel secretari acctal. de
l’Ajuntament de Deltebre.
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Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
1r.- Desestimar la reclamació presentada per la Sra. Magriñà, ja que atesa la
seva titulació i l’actual configuració dels cossos o escales dels grups
professionals, i de conformitat amb l’apartat 2 de la Disposició Transitòria Tercera
del TREBEP, el seu lloc de treball resta adscrit al Grup C, Subgrup C1, fins que,
mitjançant el corresponent desenvolupament legal i reglamentari, no s’estableixi
una nova regulació que permeti l’adscripció al Grup B establert per l’article 76
TREBEP.
2n.- Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici de 2022, el qual,
resumit per capítols, és el següent:
INGRESSOS

PRESSUPOST DE L’ENTITAT

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos

6.725.000,00.-€
250.000,00.-€
3.403.214,10.-€

4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals

3.216.732,20.-€
199.100,00.-€
50.000,00.-€

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

2.001.560,15.-€
65.000,00.-€
4.776.065,55.-€

TOTAL INGRESSOS

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres

20.686.672,00.-€
PRESSUPOST DE L’ENTITAT

4.577.572,00.-€
5.013.099,55.-€
60.000,00.-€
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4. Transferències corrents
5. Fons de contingència

1.598.136,00.-€
81.815,42.-€

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

8.191.049,03.-€
0,00.-€
65.000,00.-€
1.100.000,00.-€

TOTAL DESPESES

20.686.672,00.-€

3r.- Aprovar definitivament la plantilla de personal que s’adjunta a la
documentació annexa a la proposta. També s’adjunta l’organigrama com a base
d’organització funcional dels serveis de la corporació.
4t.- Aprovar definitivament les bases d’execució del pressupost general.
5è.- Procedir a publicar l’aprovació definitiva del pressupost al BOPT i al Tauler
d’anuncis electrònic de la Corporació d’acord amb el previst a l’art. 169.3 de Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
6è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrees d’hisenda
i de personal per al seu coneixement i efectes oportuns.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi adient.
Deltebre (Delta de l’Ebre), 22 de desembre de 2021.Lluïsa Ventura Galiano.”
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà 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 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) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i sis
vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP), per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar
a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
#DeltebreTerritori
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
2N.- DICTAMEN DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT DE
REVISIÓ D'OFICI DE LES MODIFICACIONS DEL CONTRACTE DE GESTIÓ
DEL SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA I CLAVEGUERAM REALITZADES ELS
ANYS
2000 i 2008
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
#DeltebreTerritori de data 23 de desembre de 2021, el Sr. Francisco Castro
Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori, procedeix a la
lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
El qui subscriu, com alcalde-president de l’Ajuntament de Deltebre, en ús de les
facultats que la legislació vigent li concedeix, al ple de la Corporació eleva la
següent INFORMACIÓ:
ANTECEDENTS:
1. El ple municipal en sessió ordinària de data 19 de maig de 2021 va adoptar
entre d’altres els següents acords:
“1r.- Aprovar la incoació de l’expedient de revisió d’ofici de les modificacions dels
contractes de l’any 2000 i de l’any 2008 per la concurrència de la causa de
nul·litat de ple dret per omissió del procediment legalment establert.
2n.- Donar tràmit d’audiència a SOREA SA per tal que un termini de 15 dies
al·legui o presenti els documents que estimi convenients.
3r.- Nomenar persona instructora del procediment a la Sra. Cecília Vidal Tarragó.
4t.- Notificar el present acord a SOREA SA per als efectes que correspongui.
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5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea
planificació territorial i subàrea de polítiques ambientals i platges per al seu
coneixement”.
2. L’esmentat acord fou notificat a l’empresa SOREA en data 26 de maig de
2021.
3. En data 15 de juny de 2021 RE núm. 13151 l’empresa SOREA va presentar
al·legacions contra l’acord d’incoació d’expedient de revisió d’ofici.
4. En data 21 de juny de 2021 es va efectuar requeriment a l’empresa SOREA
per tal de que presentés la documentació a la qual feien referència a les seves
al·legacions.
5. En data 2 de juliol de 2021 RE núm. 13766 l’empresa SOREA va presentar la
documentació requerida mitjançant escrit de data 21 de juny de 2021.
6. En data 19 d’agost de 2021 mitjançant Resolució de la Directora General
d’Administració Local es va autoritzar al FHN i Secretari General de l’Ajuntament
de Barcelona Sr. Jordi Cases i Pallarès a acumular les funcions del lloc de
secretaria de classe segona de l’Ajuntament de Deltebre, reservat a personal
funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, per al dia 1
de setembre de 2021 amb motiu de concórrer causa d’abstenció en l’esmentat
expedient del secretari acctal. de l’Ajuntament de Deltebre Sr. David Torres
Fabra.
7. En data 1 de setembre de 2021 el FHN i Secretari General de l’Ajuntament de
Barcelona Sr. Jordi Cases i Pallares va emetre nota de conformitat a l’informe
proposta de resposta d’al·legacions presentades per SOREA en relació a la
incoació de l’expedient de revisió d’ofici redactat per la TAG Jurídica de l’Àrea de
#DeltebreTerritori en data 23 d’agost de 2021 (document que s’acompanya com
a annex a aquesta proposta).
8. El ple municipal en sessió ordinària de data 15 de setembre de 2021 va
adoptar l’acord d’aprovar l’informe proposta emès per la instructora, i donar-li
trasllat a la Comissió Jurídica Assessora tot sol·licitant el dictamen preceptiu i
suspenent el termini per resoldre.
9. En data 25 de novembre de 2021, la Comissió Jurídica Assessora va sol·licitar
l’ampliació del termini per resoldre en 1 mes més.
10. En data 13 de desembre de 2021, va tenir entrada mitjançant registre
electrònic a l’Ajuntament de Deltebre el dictamen 385/2021 emès per la Comissió
Jurídica Assessora mitjançant el qual es conclou informar favorablement la
revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament de Deltebre amb la finalitat de declarar
7
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la nul·litat de ple dret de les modificacions del contracte de gestió del servei
d’aigua municipal i clavegueram signades amb l’empresa SOREA SA, els anys
2000 i 2008.
FONAMENTS DE DRET
•

L’art. 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (LRJPAC), que preveu que les
administracions públiques, en qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a
sol·licitud de l’interessat, i amb el dictamen previ favorable de l’òrgan
consultiu corresponent, han de declarar d’ofici la nul·litat dels actes
administratius que hagin esgotat la via administrativa o que no hagin estat
objecte de recurs.

•

L’article 53 de l’LRBRL i l’article 173 del TRLMRLC, els quals reconeixen
la potestat dels ens locals per a revisar llurs disposicions, actes i acords,
en els termes que estableix la legislació reguladora del procediment
administratiu comú.

•

L’art. 66 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les
Administracions Públiques, vigent en el moment de la primera modificació,
així com l’art. 35 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, vigent en el moment de la segona modificació, que preveuen
que:

“1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la
adjudicación, cuando sea firme, llevará, en todo caso, consigo la del mismo
contrato que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes
recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y si esto no
fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte culpable deberá
indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido.
2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo afectará a éstos y sus
consecuencias.
3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave
trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la
continuación de los efectos de aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se
adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.”
Per tot l’esmentat anteriorment, PROPOSO al Ple Municipal l’adopció dels
següents
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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.
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.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 23 de desembre de 2021. Lluís Soler Panisello”.
Finalitzada la lectura, per part del Sr. Alcalde se li dona la paraula al Sr. Aleix
Ferré Ribes del grup municipal SD-CP i diu que el seu posicionament serà
d’abstenció 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 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) i Kilian Franch Arques (ED-Junts) i sis
vots d’abstenció de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), Vanessa Callau Miñarro (ERC-MD), Juan Carlos Bel Carbó (ERC-MD),
Neculina-Nicoleta Autu (ERC-MD) i Aleix Ferré Ribes (SD-CP), per tant resta
expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar
a efecte el que calgui per a l’execució d’aquest acord.
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GESTIÓ TERRITORIAL
3R.- DICTAMEN DE PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
EXECUTIU XARXA DE MOBILITAT SOSTENIBLE DEL DELTA DE L’EBRE.
EL PASSEIG DEL CARRILET FASE 1 ETAPA 1
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
#DeltebreTerritori de data 23 de desembre de 2021, el Sr. Francisco Castro
Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de #DeltebreTerritori, procedeix a la
lectura en la seva part bastant de la proposta següent:
“El que subscriu, Francisco Castro Casanova, Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
#DeltebreTerritori i regidor de gestió territorial de l’Ajuntament de Deltebre, en ús
de les facultats que la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva
la següent INFORMACIÓ:
Vist que aquest ajuntament vol iniciar les obres del projecte executiu xarxa de
mobilitat sostenible del Delta de l’Ebre. EL Passeig del Carrilet Fase 1 Etapa 1,
que té com a objectius:
- Fer una un carril bici connectant diferents Hubs de nova creació amb els serveis
necessaris per tenir una xarxa moderna de comunicació dins del municipi de
Deltebre, tot circulant per damunt del desguàs del Prestamo.
- Disminuir el nombre d'inundacions per lapses de pluja a la zona dels “Torreros",
dotant el desguàs en aquesta zona de la independència necessària per evitar el
acumulaments d'aigua mitjançant un sistema de comportes basculants i un
bombament autònom que evacuï de forma ràpidament les acumulacions.
- Adequar el tot el desguàs des de la rotonda de la intersecció entre la TV-3454
i la T-340 (Avda. Goles de l’Ebre) fins al riu Ebre, passant C/ Nostra Senyora de
l’Esperança i Sant Sebastià, amb un recorregut total de 3047,74 metres.
Vista la redacció del projecte executiu “xarxa de mobilitat sostenible del Delta de
l’Ebre. EL Passeig del Carrilet Fase 1 Etapa 1”, redactat per Albacar Enginyers,
SLU.
Vist que la competència per tal d’aprovar el projecte executiu correspon al ple
municipal de conformitat amb l’establert a la disposició addicional segona de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 22.2.ñ)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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Vistos els informes favorables dels tècnics municipals respecte la idoneïtat del
projecte esmentat.
Per tot l’esmenta anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin
els següents
ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment el projecte executiu Xarxa de Mobilitat Sostenible del
Delta de l’Ebre. El passeig del carrilet Fase 1 Etapa 1 redactat per Albacar
Enginyers, SLP amb un pressupost per contracta IVA inclòs de dos milions
quatre-cents quaranta-sis mil vuit-cents cinquanta-tres euros amb trenta-nou
cèntims //2.446.853,39 € //.
2n.- Exposar al públic el projecte així aprovat mitjançant anuncis al BOPT
(Butlletí Oficial de la Província), al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya), i al setmanari l’Ebre així com als llocs de costum d'aquest
Ajuntament per què pugui ser objecte de les reclamacions que es considerin
adients, de conformitat amb el previst als articles 37 i 38 del Decret 170/1995,
de 13 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya pel qual s'aprova el
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
3r.- El termini d'exposició pública del projecte ha de ser de TRENTA dies hàbils
i si no es presenten al·legacions al mateix s'entendrà aprovat definitivament. En
el cas que se'n presentin seran resoltes pel ple municipal, segons estableix
l'art. 264 de la Llei Municipal de Regim Local de Catalunya i indica el Reglament
d'Obres esmentat.
Al mateix temps, s’haurà de sol·licitar els corresponents informes als organismes
que consten als informes redactats pels tècnics municipals de l’Ajuntament de
Deltebre.
4 t . - Que pel secretari de la Corporació, mitjançant diligencia certificada, es
faci constar si ha hagut o no reclamacions per a poder aprovar el projecte
definitivament o prendre els acords que calgui.
5è.- Traslladar el present acord a l’Àrea de #DeltebreEficient subàrea d’hisenda
i a l’Àrea de #DeltebreTerritori subàrea de gestió territorial per al seu
coneixement.
La Corporació, no obstant això, acordarà el que estimi pertinent. Deltebre (Delta
de l’Ebre), 23 de desembre de 2021. Francisco Castro Casanova”.
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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
d’abstenció a la proposta.
Intervé el Sr. Joan Alginet Aliau del grup municipal ERC-MD i diu que el seu
posicionament serà en contra de la proposta.
Intervé el Sr. Andreu Curto Castells del grup municipal d’ED-Junts i diu que el
seu posicionament serà a favor de la proposta.
Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada
proposta quedant aprovada per majoria absoluta, amb onze vots a favor de Lluís
Soler Panisello (ED-Junts), Carlos Serra Ventura (ED-Junts), Anna Gimenez
Uribe (ED-Junts), Francisco Castro Casanova (ED-Junts), Lluïsa Ventura
Galiano (ED-Junts), Robert Bertomeu Callau (ED-Junts), Íngrid Santiago
Casanova (ED-Junts), Carme Franch Tomàs (ED-Junts), Andreu Curto Castells
(ED-Junts), Rosa Royo Franch (ED-Junts) i Kilian Franch Arques (ED-Junts),
cinc vots en contra de Joan Alginet Aliau (ERC-MD), Laura Fabra Verge (ERCMD), 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 (SDCP), per tant resta expedit el tràmit adient sent facultat el Sr. Alcalde per a durho 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 secretària 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,

La secretària acctal.,

Lluís Soler Panisello

Cecília Vidal Tarragó
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