ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 1/2017.
Data: 16 de març de 2107.
Hora d’inici: 21:00 hores.
Hora d’acabament: 22:05 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

- En Daniel Andreu i Falcó.
- Simón Falcó i Moreso
- Miriam Ferrando i Blesas
- Albert Curto i Zapater
- Natividad Bernal i Bermudez
- Albert Borràs i Tafalla
- Montse Mola i Arques
- Jose Mª Pujol i Perella
- Rafa Puente i Batlle

- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- PDECAT
- PDECAT

Secretària:
- Mª Rosa Pons i Ferré.
No Assisteixen:
- Yolanda Tomàs i Ferré
- Elisabet Zapater i Alifonso

- ERC-AM
- PDECAT

A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia setze de març de dos
mil disset, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors/res assenyalats a
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte
de celebrar sessió pública ordinària.
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia i s’adoptaren els següents acords:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE SESSIÓ DE 21 DE DESEMBRE DE 2016.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena a l’esborrany de l’acta que si s’escau s’ha d’aprovar i que és la
relativa a la sessió ordinària del dia 21 de desembre de 2016 que se’ls hi va lliurar
juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel
RD 2568/86, de 28 de novembre.
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió del dia 21 de
desembre de 2016.
Votació
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la sessió
del dia 21 de desembre de 2016.
2n.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1/2016 DE
LES NNSS DE L’ALDEA.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea en sessió ordinària de data 21 de desembre de 2016 va
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1/2016 del Text refós de les NNSS de
Planejament del municipi de l’Aldea.
En data 10 de gener de 2017 en el BOP de Tarragona núm. 6 es va publicar l’anunci
d’exposició pública d’aquesta modificació puntual. Així mateix aquest anunci també es va
publicar en el Diari de Tarragona de data 31 de desembre de 2016, en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament i en mitjans telemàtics.
Aquesta modificació consisteix en introduir modificacions en el redactat dels arts. 108 i 109
del Text Refós de les NNSS de Planejament, amb la finalitat de corregir contradiccions
existents en la documentació escrita i gràfica d’aquest instrument de planejament general.
També es va notificar als municipis limítrofs: Camarles, l’Aldea, Amposta i Tortosa.
Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat un escrit d’al·legacions amb reg.
d’entrada núm. 2017/223 de data 6 de febrer, subscrit pel Srs. Manuel Albesa Estorach I J.
Ramón Albesa Jové, en el qual bàsicament sol·liciten a l’Ajuntament que no aprovi dita
modificació, per entendre que per aplicació de les regles d’interpretació contingudes a l’art.
10 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, és possible solucionar la contradicció plantejada, i perquè per
altra banda es considera que la modificació de les distàncies a veïns i de fons de parcel.la
constitueix uns risc per a la seguretat de les persones.
Atès que en relació a l’escrit d’al·legacions esmentat, en data 10 de març de 2017 s’ha
emès un informe conjunt per part dels serveis tècnics municipals i la secretaria de
l’Ajuntament, el qual està incorporat a l’expedient, i s’informa en sentit desfavorable les
referides al·legacions per considerar que la modificació de les distàncies de 3 metres a 2
metres no suposa un risc per a la seguretat de les persones atenent a la classificació i
qualificació urbanística de les claus 3 i 4, i per entendre que la vigència de l’art.10 del
TRLUC, no és impediment per què l’Ajuntament pugui fer ús de la seva potestat
reglamentària, dintre de la qual hi ha la potestat de planejament urbanístic.
Atès el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades per Manuel Albesa Estorach i J. Ramón
Albesa Jové, en relació a l’aprovació inicial de la modificació puntual núm.1/2016 del Text
Refós de les NNSS de Planejament Urbanístic de l’Aldea pels motius expressats en
l'Informe de secretaria i serveis tècnics municipals de data 10 de març de 2017, del que es
remetrà còpia als interessats juntament amb la notificació del present Acord.
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SEGON. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm.1/2016 del
Text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, per a la
modificació dels seus arts. 108 i 109, en els termes que consta incorporat a l’expedient.
TERCER. Remetre la modificació puntual núm.1/2016 del Text Refós de les NNSS de
Planejament Urbanístic de l’Aldea en unió de tot l'expedient a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.”
Intervencions.
L’Alcalde exposa que és una modificació que té a veure en la distància de la clau 3
respecte a veïns. Que hi ha alguna contradicció a les Normes Subsidiàries redactades l’any
1997 i estimaven oportú que es pogués fer una revisió de tots els elements constructius
que hi poguessin haver en aquesta clau delimitant la distància a 2 metres. El Sr. Pujol diu
que confien en els criteris del tècnic d’urbanisme i de la secretària que han considerat
desestimar les al·legacions. L’Alcalde acaba dient que serà una bona qüestió a nivell tècnic
que poguessin clarificar està mena de contradicció que hi havia al redactat de les Normes
Subsidiàries aprovades a l’any 1997 i, per tant, consideren oportú, que es desestimin les
al·legacions presentades i que s’aprovi per unanimitat aquest punt.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
3r.- APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT D’ATERMENAMENT DEL CAMÍ
MUNICIPAL “PARACOTES”.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“ANTECEDENTS DE FET
Amb data 27 de febrer de 2017 es va emetre un informe dels serveis tècnics municipals on
es posava de manifest la necessitat d’incoar un expedient administratiu amb la finalitat de
delimitar
el
camí
municipal
de
Paracotes
amb
referència
cadastral
43184A004090120000ZW, respecte les parcel·les adjacents amb números 30, 31, 32 i 33
del polígon 4 de l’Aldea, i respectivament amb referències cadastrals següents:
Parcel.la núm. 30 : 43184A004000300000ZL. Consta com a titular cadastral Eliseu
Gombau Salvadó
Parcel.la núm. 31:43184A004000310000ZT. Consta com a titular cadastral Juan José
Tafalla Curto.
Parcel.la núm.32: 43184A004000320000ZF. Consta com a titular cadastral Ramon Aloma
Montserrat
Parcel.la núm.33: 43184A004000330000ZM. Consta com a titular cadastral Maria del
Carme Bertomeu Estorach
Amb data 28 de febrer de 2017 es va emetre Informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per dur a terme l’atermenament dels béns descrits en
el paràgraf anterior.
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Amb data 13 de març de 2017 va ser elaborada la Memòria per part dels serveis tècnics
municipals.
Amb data 13 de març de 2017, es va emetre Informe d'Intervenció en relació amb el
Pressupost de Despeses que suposa l’atermenament per a l'Ajuntament i l'existència de
crèdit suficient per dur-ho a terme.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 8, 25, 53 i 226 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
— Els articles 136 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals de
Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
— L'article 4.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
— Els articles 50 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni
de les Administracions Públiques.
— Els articles 44, 56 i següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
Legislació aplicable procedint la seva aprovació al Ple en base al previst a l'article 136.2
del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya aprovat per Decret 336/1988, de
17 d'octubre.
Per això es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Iniciar un expedient d’atermenament de domini públic amb la finalitat de
delimitar el domini públic del camí municipal anomenat “Paracotes” amb referència
cadastral 43184A004090120000ZW, respecte les parcel·les adjacents amb números 30,
31, 32 i 33 del polígon 4 de l’Aldea, i respectivament amb referències cadastrals següents:
Parcel.la núm. 30 : 43184A004000300000ZL. Consta com a titular cadastral Eliseu
Gombau Salvadó
Parcel.la núm. 31:43184A004000310000ZT. Consta com a titular cadastral Juan José
Tafalla Curto.
Parcel.la núm.32: 43184A004000320000ZF. Consta com a titular cadastral Ramon Aloma
Montserrat
Parcel.la núm.33: 43184A004000330000ZM. Consta com a titular cadastral Maria del
Carme Bertomeu Estorach
SEGON. Prendre en consideració el pressupost de despeses d’atermenament, d'acord
amb la Memòria que s’ha elaborat en data 13 de març de 2017.
TERCER. Notificar als propietaris de les finques adjacents, i titulars d'altres drets reals que
estiguin constituïts sobre aquestes finques, l'inici de l'expedient d’atermenament, indicant el
dia, hora i lloc en què començaran les tasques d’atermenament, perquè presentin les
al·legacions i proves que estimin pertinents.
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QUART. Publicar la realització de l’atermenament en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de l’Aldea, amb seixanta dies d'antelació a la data en la
qual es procedirà a l'inici dels treballs de delimitació.
CINQUÈ. Fixar com a data d'inici dels treballs d’atermenament, el tercer dia hàbil següent a
la finalització del termini de seixanta dies, previst per a la publicació de l'anunci de
delimitació en el Butlletí Oficial de la Província, fixant-se el començament de les operacions
a les 10 hores, a l’entrada sud del camí de Paracotes de l’Aldea
SISÈ. Designar com a pràctics que han d’intervenir en les operacions d’atermenament els
Srs. Josep Arques Rivera i Estanislau Buera Gilabert, i com a tècnic municipal es proposa
la incorporació del Sr. Jordi Gas Forés en la realització d’aquests treballs.
SETÈ. Notificar als interessats, propietaris de les finques adjacents i titulars d'altres drets
reals, la possibilitat que presentin quants documents estimin pertinents per a la prova i
defensa dels seus drets, fins als vint dies anteriors al començament de les operacions.
VUITÈ. Que per part dels Serveis Tècnics Municipals, s’informin les al·legacions que
eventualment es presentin.”
Intervencions.
L’Alcalde explica que l’atermanament es posar una límits a un camí, una camí que és de
titularitat municipal i que s’ha de confirmar la seva titularitat i el seu domini públic en aquest
cas.
Votació.APROVAT per SET vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó Moreso,
Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater, Natividad Bernal i Bermudez, Albert
Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i DOS abstencions dels Srs. Jose Mª Pujol i
Perella, Rafa Puente i Batlle.
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DE L’ACORD PLENARI NÚM. 9 DE
DATA 21 DE DESEMBRE DE 2016 SOBRE CREACIÓ I MODIFICACIÓ DE FITXERS DE
CARÀCTER PERSONAL.
Es dóna compte sobre la següent proposta d’acord:
“L’Ajuntament de l’Aldea en sessió de Ple de data 21 de desembre va adoptar l’acord
número 9 sobre aprovació de la disposició de creació i modificació de fitxers de dades de
caràcter personal.
Aquest acord es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 12, de data 18 de gener de
2017 i en data 6 de febrer passat es va sol·licitar a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades la inscripció dels fitxers creats al Registre de Protecció de Dades.
En data 2 de març de 2017 ha tingut entrada a l’Ajuntament de l’Aldea un escrit de
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb registre d’entrada núm. 416 on es formulen
unes consideracions pel que respecta als fitxers següents: “Vigilants Municipals”, “Nòmines
i Personal”, “Medi Ambient” i “Urbanisme” així com en relació a la supressió del fitxer
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“Padró Cadastre” i s’informa a l’Ajuntament de la inscripció en el Registre de la resta de
fitxers ( “Actes”, “Serveis socials”, “Expedients”, “Arxiu”, “Usuaris Xarxes Socials i Web”
“Cultura”, “Llar D’infants”, “Declaració d’Interessos dels Membres Electes”, “Registre
d’Entitats Ciutadanes”, “Contactes”, “Fotografies”, “Participació ciutadana”. “Registre de
Parelles de Fet”, “Voluntaris de Protecció Civil” , “Medi Ambient”, “Transparència”,
“Antecedents Penals”, “Registre d’Animals Domèstics i Perillosos).
Atès que s’ha comprovat la necessitat d’esmenar omissions que s’han detectat en relació
als fitxers de “Vigilants Municipals” i “Padró Cadastre”, amb la finalitat que s’efectuï la
inscripció pertinent.
Vistes les consideracions efectuades per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
respecte els fitxers de “Nòmines i Personal”, “Medi Ambient” i “Urbanisme”, les quals es
valoren positivament.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- En relació al fitxer “Vigilants Municipals” no es va fer constar el nivell de
seguretat, i s’acorda incloure en la seva disposició de creació, el següent:
Nivell de seguretat: Nivell Alt
Segon.- En relació al fitxer de MEDI AMBIENT en relació a la descripció de la finalitat i
usos ON DIU:
a) Finalitat: Control i gestió de totes les activitats relacionades amb medi ambient

Usos: control de tots els expedients relacionats amb medi ambient i sostenibilitat,
emissió d’informes, programes i activitats de foment al respecte al medi ambient i
sostenibilitat, control i gestió de les intervencions realitzades al respecte, control i
gestió de les persones participants en els seus programes – activitats.
HA DE DIR:
a) Finalitat: Control i gestió de totes les activitats relacionades amb medi ambient
Usos: control de tots els expedients relacionats amb medi ambient i sostenibilitat, emissió
d’informes, programes i activitats de foment al respecte al medi ambient i sostenibilitat,
control i gestió de les intervencions realitzades al respecte, gestió de sancions al respecte,
control i gestió de les persones participants en els seus programes – activitats.
Tercer.- En relació al fitxer de NÒMINES I PERSONAL en relació a la cessió de dades ON
DIU:
f) Cessions: A la Seguretat Social, entitats bancàries, entitats asseguradores.
HA DE DIR:
f) Cessions: A la Seguretat Social, entitats bancàries, entitats asseguradores, Administració
Tributària i aquelles persones que accedeixin a les dades per aplicació del principi de
publicitat activa.
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Quart.- En relació al fitxer de URBANISME en relació a la descripció de la finalitat i usos
ON DIU:
a) Finalitat: Control i atorgament de permisos i llicències d’obres i d’altres activitats.
Usos: Definició del plantejament urbanístic, denegació o atorgament de llicències de
construcció, d’obres i instal·lacions, control d’ activitats amb incidència mediambiental.
HA DE DIR:
a) Finalitat: Control i atorgament de permisos i llicències d’obres i d’altres activitats.
Usos: Definició del plantejament urbanístic, denegació o atorgament de llicències de
construcció, d’obres i instal·lacions, control d’ activitats amb incidència mediambiental,
gestió de sancions.
Cinquè.- En relació al fitxer de PADRÓ CATASTRE en relació al destí de les dades arrel
de la supressió, ON DIU: al no esser aquest Ajuntament el responsable d’aquest fitxer i les
dades que en ells contenen.
HA DE DIR: essent el destí de les dades la Dirección General de Catastro, responsable
d’aquest fitxer.
Sisè.- Procedir a la publicació en el BOP de Tarragona el text d’aquest acord.
Setè.- Sol·licitar a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que un cop publicat aquest
acord, procedeixi a inscriure en el Registre de Protecció de Dades els fitxers de “Vigilants
Municipals”, “Nòmines i Personal”, “Medi Ambient” i “Urbanisme”. Amb les modificacions
indicades en els punts anteriors, així com la supressió del fitxer “Padró Cadastre”
Intervencions.
L’Alcalde explica que és una qüestió sobrevinguda de l’administració electrònica que dóna
protecció als fitxers amb protecció de dades i en segon lloc actualitza el “modus operanti”
dels registres i arxius que hi ha l’Ajuntament de L’Aldea.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE DENOMINACIÓ DE DETERMINATS ESPAIS
PÚBLICS.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“L’Ajuntament de l’Aldea considera oportú establir denominacions a determinats espais que
les actuals NNSS contemplen com a vial públic i com a zona pública d’espais verds.
La zona d’espais verds que es té la voluntat d’assignar-li un nom està situada entre el
carrer de L’Ebre i carrer Lluis Braile i entre el carrer La Reus i el carrer Església. El tram de
carrer que es vol nomenar està emplaçat des de l’Av. Catalunya a l’alçada del c/ V-22,
actualment carrer Democràcia, fins al c/ de l’Estació, paral·lel al c/ Ebre.
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Els esmentats carrers consten grafiats en el plànol incorporat en l’expedient.
Tenint en compte que la denominació de la vies públiques és un dels elements que ha de
contenir l’inventari municipal referit a les vies públiques, segons es desprèn de l’art. 108 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals.
Atès l’informe de secretaria emès en relació a aquest punt, de data 7 de març de 2017.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la denominació dels següents espais:
-

-

Plaça “Pompilio”, respecte La zona d’espais verds que es té la voluntat d’assignar-li
un nom està situada entre el carrer de L’Ebre i carrer Lluis Braile i entre el carrer La
Reus i el carrer Església.
Carrer “Desvio”, respecte el tram de carrer que va des de l’Av. Catalunya a l’alçada
del c/ V-22, actualment carrer Democràcia, fins al c/ de l’Estació, paral·lel al c/ Ebre.

Segon.- Sotmetre aquest acord a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant
edicte en el BOP de Tarragona i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte que qualsevol
persona interessada pugui presentar les observacions o suggeriments que consideri
convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no s’ha formulat
cap observació o suggeriment, aquest acord inicial restarà aprovat definitivament, sense
necessitat de nova aprovació de forma expressa.”
Intervencions
El Sr. Pujol considera que degut a que hi ha Comissions de Seguiment periòdiques,
precisament per informar a l’oposició, l’equip de govern els hagués hagut de comunicar
aquesta decisió i allí els haguessin dit que no consideren del tot correcte posar el nom a
una plaça o tros de terrenys que no és propietat de l’Ajuntament i que s’abstenen. L’Alcalde
diu que ho entén, però que hi ha un Consell de Participació Ciutadana que ho va votar i
que es dóna molta publicitat per tant no existeix l’afany d’amagar-ho ni molt menys, i per
altra banda la propietat no eximeix del nomenament d’un espai, si més no, allí no hi ha una
propietat única i que una propietat és pertanyen a la família envers la qual es posa el nom i
com pensen que en honor a una persona, que dintre de la seva família, dintre del seu
comportament, dintre de la seva manera senyorial de ser i, que, al final gairebé per
aclamació volien que fos aquest nom el de la plaça creu que no eximeix de l’altre. L’Alcalde
li diu que li agradaria que reconsideressin la seva posició, però que ho entén, però que li
faria molt de goig que per la memòria del Sr. Pompilio, l’aprovació fos per unanimitat.
L’Alcalde entén i que així consti en acta les seves declaracions, el retret de que no se’ls va
informar a la Comissió de Seguiment pensant que amb el Consell de Participació ja hi ha
suficient informació, però per altra banda no eximeix el nomenament d’una propietat encara
que no sigui propietat de L’Aldea i, que si no fos pel nom d’aquesta persona, no els diria
res, del carrer Desvio no els diu res perquè tota la vida s’ha conegut així, però aquest
home que tota la vida ha tingut el taller allí i ha viscut a allí, una persona honorable i
honorada per tota la gent de L’Aldea, creu que es mereix l’aprovació per unanimitat. El Sr.
Puente diu que no estan votant en contra, que només abstenen. Que troba correcte que es
posi el nom a aquesta plaça per donar honor a aquest senyor però que no voten a favor,
que simplement s’abstenen i que no estan dient que voten en contra de que es posi el nom
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a la plaça, però els hagués agradat que a les comissions ho haguessin pogut comentar.
Diu que al Consell de Participació no va sortir de la gent del públic la proposta, sinó que es
va proposat al Consell de Participació i ningú va dir que no. El Sr. Falcó diu que s’hauria de
revisar l’acta del Consell de Participació però diria que no va ser així, i que es va aprovar
en dos Consells de Participació, al primer va sortir per iniciativa popular i al segon que si
que va ser iniciativa seva en el qual es va aprovar. El Sr. Alcalde diu, que a risc,
d’equivocar-se, diria que ho va proposar al primer Consell el Sr. Joaquim Cugat i que al
segon, el Sr. Simon Falcó així ho va proposar, però no venia de l’equip de govern la
primera iniciativa. El Sr. Puente diu que pot ser que fos així però que si que al moment de
decidir-ho, la proposta va vindre de l’Ajuntament. Diu que es ratifiquen en el que han dit i
que simplement s’abstenen, que no voten en contra, i que estan contents de que es posi el
nom a aquesta plaça. Simplement s’abstenen pel procediment.
Votació
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents després de que el grup
municipal reconsideri la votació.
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE RECTIFICACIÓ D’ERRADA EN UNA PARTIDA DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2017.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“En el pressupost municipal de l’Ajuntament de l’Aldea corresponent a l’exercici 2017,
aprovat inicialment per acord de Ple de data 21 de desembre de 2016, i definitivament en
data 18 de gener de 2017 en no haver-se presentat al·legacions durant el període
d’informació pública, es va contemplar l’aplicació pressupostària 920/62402 amb una
consignació de 80.000 euros i destinada a l’adquisició d’un vehicle de neteja.
Atès que aquesta partida es refereix a l’adquisició d’un vehicle de neteja viaria i atenent la
codificació de la despesa que es contempla en l’Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, es desprèn que ha
hagut una errada en la codificació d’aquesta despesa d’inversió, de manera que en lloc de
correspondre-li el codi assignat, se li hauria d’haver assignat el codi 163/62310.
Atès el previst a l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, segons el qual les Administracions Públiques
poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Rectificar el Pressupost Municipal corresponent a l’any 2017, en el sentit següent:
On es contempla l’aplicació: “920/62402 Vehicle de Neteja”
HA DE DIR:
“163/62310 Vehicle de Neteja Viaria”
Segon.- Efectuar les correccions comptables pertinents.”
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Intervencions
L’Alcalde diu que més que una errada és una modificació perquè aquesta partida afectava
a la compra d’una eina que està sotmesa a una subvenció d’una altra administració i que
podien tindre alguna problema en la qualificació funcional va estimar oportú la Sra.
Secretària que poguessin fer aquesta rectificació del que havien aprovat al pressupost del
2017. Com que l’adquisició d’aquest vehicle estava sotmès a una subvenció, han volgut
assegurar la classificació funcional per tal que no haguessin de tindre cap problema amb la
tramitació i posterior resolució de la subvenció que en aquest cas és un PAM de la
Diputació de Tarragona.
Votació
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
7è.- APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES QUE HAN DE REGULAR DURANT L’ANY
2017 LA CONCESSIÓ D’AJUDES MUNICIPALS EN EL MARC DEL “PL’AMET 5”.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Atès que es considera d’interès municipal l’aprovació d’unes bases que han de regir
l’atorgament d’ajudes econòmiques municipals per a l’any 2017, destinades a fomentar la
posada en funcionament de noves activitats industrials o comercials a la localitat i fomentar
la contractació de nous treballadors al municipi de l’Aldea, amb la voluntat de seguir
mantenint el Pla Municipal d’Empresa i Treball, iniciat en anys anteriors.
Atès que per a l’elaboració d’aquestes bases s’ha considerat la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (LGS), i el RD 887/2006.
Atès que en el pressupost municipal de 2017 hi figura la partida pressupostaria 433/48013
amb un import de 20.000,00 euros destinada al finançament de noves activitats industrials
o comercials a la localitat i fomentar la contractació de nous treballadors al municipi de
l’Aldea.
Vist l’informe jurídic de secretaria-intervenció de data 4 de març de 2017 emès al respecte i
incorporat a l’expedient.
Vista la proposta de bases formulada per la comissió redactora en data 3 de març de 2017
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
1.- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes econòmiques
municipals per a l’any 2017, destinades a fomentar la posada en funcionament de noves
activitats industrials o comercials a la localitat i fomentar la contractació de nous
treballadors al municipi de l’Aldea, amb la voluntat de seguir mantenint el Pla Municipal
d’Empresa i Treball
2.- Sotmetre l’aprovació d’aquestes bases a un període d’informació pública de 30 dies
hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació , en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
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Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de
possibles al·legacions i/o reclamacions.
Cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat període d’informació pública,
l’aprovació de les citades Bases esdevindrà definitiva, i es procedirà a la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, per al general coneixement i efectes, i una referència d’aquest anunci
s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el butlletí d’informació
municipal.
3.- Aprovades definitivament aquestes bases, se’n trametrà còpia al Departament de
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que consideri més oportú als
interessos municipals.”
Intervencions
L’Alcade diu que abans de que la Sra. Secretària llegeixi la part resolutiva diu que en
aquesta última Comissió de Seguiment malauradament no hi va poder assistir però que li
van explicar els seus companys que van tindre alguna mena de diàleg sobre aquest tema.
Diu que el podrien deixar damunt de la taula però el creuen oportú dur-lo al plenari amb
una condició, portar el PL’A MET, que és tot un conjunt d’actuacions que coné una parida
per a la formació, promoció, ajuts a la contractació, ajuts a l’adquisició de llicències
d’activitat, etc. Si que podria ser que un negoci que es volgués posar ara en marxa no
pogués tindré la dotació del 100% de la bonificació de la llicència d’activitat. Però com
pensen que és una proposta que pot ser més ben aprofitada fent-li alguns retocs, es
comprometen a aprovar-la avui per a que ningú es quedi sense, però que potser en el
proper plenari o per Junta de Govern Local si s’escau, ho puguin incloure entre altres
temes que duen en comú els dos grups conjuntament. L’Alcalde proposta l’aprovació però
en aquest condicionant que consti en acta. L’Alcalde li pregunta al Srs. Pujols i pUnte si els
hi semble. El Sr. Pujol diu que li pareix correcte i que aproven. L’Alcalde diu que ho
discutiran a les properes Comissions de Seguiment.
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I PROGRAMA
D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES MAJORS 2017.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de
l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar per a
l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1 apartat c)
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exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la festa i el
programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles taurins
que tindrà lloc durant els dies de la Festa Major de l’Aldea 2017, en els termes següents:
DIA
11.08.2017
Divendres

MODALITAT
Bou capllaçat

HORA INICI
19:30

HORA FINAL
20:20

11.08.2017
Divendres

Bous a la plaça
(vaquetes abans
del bou)

23:00

23:30

11.08.2017
Divendres

Bou Embolat

23:30

00:30

12.08.2017
Dissabte

Bou capllaçat

08:00

08:50

12.08.2017
Dissabte

Bous a la plaça

18:30

21:30

13.08.2017
Diumenge

Bous a la plaça

18:30

20:30

13.08.2017
Diumenge

Bou Salvatge
(desencaixonada
de bou)

20:00

20:30

LLOC O RECORREGUT
FESTES MAJORS
Sortida esplanada Bar El
Pescador, tota l’Av. Catalunya
s/n fins a l’Av. Catalunya
número 3.
FESTES MAJORS,
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort.
FESTES MAJORS,
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort.
FESTES MAJORS
Sortida Ajuntament, Av.
Catalunya, c/ Sant Blai, c/ Del
Mig, c/ La Pau, c/ Sant Ramon,
carretera C-235, Av. Catalunya
fins c/ Sant Jordi, c/ Major, c/
Monturiol, Av. Generalitat, c/
Bordà, c/ Bonaire, Raval de
Fesol, c/ Clavell i Av.
Catalunya fins Ajuntament.

FESTES MAJORS
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort

FESTES MAJORS
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort
FESTES MAJORS
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
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Monfort
13.08.2017
Diumenge

Bous a la plaça

20:30

21:30

FESTES MAJORS
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort

13.08.2017
Diumenge

Bous a la plaça
(vaquetes abans
bou embolat)

22:00

22:30

FESTES MAJORS
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort

13.08.2017
Diumenge

Bou embolat

22:30

00:00

14.08.2017
Dilluns

Bous a la plaça

18:30

21:30

14.08.2017
Dilluns

Bou Capllaçat
-nocturn-

21:30

22:20

FESTES MAJORS
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort
FESTES MAJORS
Plaça bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/ Alfons
Monfort
FESTES MAJORS
Sortida des de la plaça de
bous pel carrer
Independència, c/ Terra Alta,
c/ Ligallo Garballo, Av.
Catalunya, c/ St. Lluís, c/
Major, c/ Joan Carles I, Av.
Catalunya, c/ Lligallo Carballo,
c/ Terra Alta, c/ Independència
i plaça de bous

16.08.2017
Dimecres

Bous a la plaça

18:30

20:00

16.08.2017
Dimecres

Bou Salvatge
(Desencaixonada
bou)

20:00

20:30

16.08.2017
Dimecres

Bous a la plaça

20:30

21:30

16.08.2017
Dimecres

Bous a la plaça
(vaquetes abans

22:00

22.30

FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
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bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n- c/
Alfons Monfort

embolat)

16.08.2017
Dimecres
17.08.2017
Dijous

Bou embolat

22:30

00:00

Bous a la plaça

18:30

21:30

FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n – c/
Alfons Monfort

18.08.2017
Divendres

Bous a la plaça

18:30

21:30

18.08.2017
Divendres

Bous a la plaça
(vaquetes bou
embolat)

22:00

22:30

FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n – c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n – c/
Alfons Monfort

18.08.2017
Divendres

Bou embolat

22:30

00:00

19.08.2017
Dissabte

Bous a la plaça
(becerrada Jove)

16:30

18:00

19.08.2017
Dissabte

Bous a la plaça

18:30

21:30

FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n – c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n – c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n – c/
Alfons Monfort
FESTES MAJORS, Plaça
bous Av. Francesc
Robert Graupera s/n – c/
Alfons Monfort

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme el
programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a l’atorgament
de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present acord.”
Intervencions
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L’Alcalde diu que es molt important per a que la gent estigui tranquil·la i que els bous
tornaran a ser l’epicentre de la festa major. El Sr. Pujol diu que van parlar en la Regidora
de Festes i que aquest any s’ha tret el concurs de “retalladors” i li demanen que l’any que
ve s’intenti fer, que si convé que es tregui una tarda bous i es faci aquest concurs, que ja
saben que val molts de diners però que va ser un acte molt bonic, un acte nou i que a la
gent li va agradar molt. L’Alcalde diu que de totes maneres no és una cosa totalment
pressupostària i que tenen a la Comissió de Bous lligada a questes decisions i que pot
assegurar que aquesta comissió té el 95% de les decisions i l’altre 5% es per a que
l’Ajuntament ho acabi d’acceptar que per això tenen la responsabilitat. Que aquest any no
hi hagi concurs de “retalladors” no és una decisió estrictament del govern sinó que és una
decisió consensuada amb la Comissió de Bous, la Regidora Sra. Monte Mola i ells. La Sra.
Mola diu que van estar valorant d’incloure novetats als actes taurins i van decidir que farien
altres coses i no potenciarien tant els actes taurins, i que aquest és un any que
econòmicament no tenien que fer grans novetats, i va decidir-se de fer el que tots els anys
anteriors s’havia fet. L’Alcalde diu als Srs. Pujol i Puente que, com a representants que són
d’una part del poble, ho tindran en compte.
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
9è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I PROGRAMA
D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DE L’ERMITA 2017.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de
l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar per a
l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1 apartat c)
exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la festa i el
programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles taurins
que tindrà lloc durant els dies de la Festa de l’Ermita de l’Aldea 2017, en els termes
següents:
DIA

MODALITAT

HORA
INICI

HORA
FINAL

LLOC O
RECORREGUT

03/06/2017

Bou Capllaçat

09:00

09:50

ERMITA L’ALDEA

04/06/2017

Bous a la Plaça

17:30

21:30

ERMITA L’ALDEA

04/06/2017

Bous a la plaça

23:00

23:30

ERMITA L’ALDEA
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04/06/2017

Bou embolat

23:30

00:00

ERMITA L’ALDEA

05/06/2017

Bous a la plaça

17:30

21:30

ERMITA L’ALDEA

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme el
programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a l’atorgament
de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present acord.”
Intervencions
L’Alcalde diu que li fa molt de goig explicar que enguany hi haurà un acte històric que serà
molt ben vingut per part dels aficionats i per part dels no aficionats als bous. Diu que
possiblement ningú dels que hi ha al ple ha vist el que ha sentit contar, que els ramats de
bous passaven pel “Xoperal” de l’Ermita i que els tancaven a l’Ermita perquè pastaven pels
seus voltants i que això és part de la nostra història. Diu que enguany recuperaran una part
d’aquesta història fent un símil baixant un bou capllaçat des del tub dels Fortets fins a
l’Ermita i després fer un esmorzar popular i a xalar molt i començar les Festes de l’Ermita
de la millor manera possible. L’Alcalde diu que esperen que sigui tot un èxit.
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
10è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT DEL
CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ALBERT CURTO ZAPATER I L’EXERCICI DE LA
SEVA PROFESSIÓ COM APARELLADOR EN EL MUNICIPI DE L’ALDEA.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Per part del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de les
Terres de l’Ebre s’ha demanat a l’Ajuntament que adopti un acord de Ple en el que es
declari la compatibilitat de l’exercici del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Aldea del Sr.
Albert Curto i Zapater amb l’exercici de la seva professió com aparellador.
Atès que el Sr. Albert Curto i Zapater des de l’1 de gener de 2017 no forma part de la Junta
de Govern Local de l’Ajuntament.
Atès que el Sr. Albert Curto i Zapater des de l’1 de gener de 2017 no ostenta cap delegació
de l’Alcaldia pel que respecta l’àrea d’urbanisme, en base al Decret de l’Alcaldia núm.
357/16 de 14 de desembre.
Atès que el Sr. Albert Curto i Zapater ostenta per delegació de l’Alcaldia adoptada per
Decret núm. 357/2016 la competències de gestió que afecten la matèria de Promoció
Econòmica i, per delegació adoptada per Decret de l’Alcaldia núm. 49/2015 de data 2 de
juliol, li corresponen competències de gestió respecte la matèria de joventut.
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Atès que en dites delegacions de l’Alcaldia no s’inclouen les facultats de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, i que es considera que aquestes
delegacions no entren en conflicte d’interessos amb l’exercici de la seva professió com a
aparellador.
Atès que el regidor Sr. Albert Curto i Zapater no exerceix el càrrec de regidor de
l’Ajuntament de l’Aldea en dedicació exclusiva ni tampoc en dedicació parcial.
Atenent a l’informe jurídic emès en data 24 d’octubre de 2016 per part de la secretària de
l’Ajuntament.
Vistos els fonaments de dret següents:
-

-

Article 23.2 de la Constitució espanyola.
Arts. 6, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general (cap endavant, LOREG).
Llei 53/1984, de 26 de setembre, de incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
Arts. 75 i 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(en endavant, LRBRL).
Arts. 13, 21 i 96 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la qual cosa
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals
(en endavant, ROF)..
Arts. 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Art. 441 del Codi Penal de 1995.

Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Primer.- Declarar la compatibilitat de l’exercici del càrrec de regidor del Sr. Albert Curto
Zapater amb l’exercici de la seva professió com a aparellador en el municipi de l’Aldea.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat així com Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes
Tècnics i Enginyers de l’Edificació de les Terres de l’Ebre.”
Intervencions
El Sr. Albert Curto s’absté com a afectat d’aquest acord.
Votacions
APROVAT per SIS vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó Moreso,
Miriam Ferrando i Blesas, Natividad Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Montserrat
Mola i Arques ; i TRES abstencions dels Srs. Albert Curto i Zapater, Jose Mª Pujol i
Perella, Rafa Puente i Batlle.
11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ EN
EL ROM DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
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“El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea publicat en el BOP de
Tarragona núm. 97 de data 23 de maig de 2016, en el seu art. 35 estableix que la Junta de
Govern Local celebrarà les seves reunions ordinàries un cop per setmana.
La implantació de l’Administració Electrònica a l’Ajuntament de l’Aldea ha comportat
l’adopció de noves mesures que afecten al funcionament intern de l’Ajuntament i lligat amb
això es considera convenient modificar la periodicitat del règim de sessions de la Junta de
Govern Local, passant d’una sessió setmanal, a una sessió cada dos setmanes, la qual
cosa comportarà una major concentració dels assumptes que ha de conèixer i resoldre
aquest òrgan de govern municipal.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès la respecte en data 10 de març de 2017 i que
s’ha incorporat a l’expedient.
Atenent al previst a l’art.22.2.d) de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’art. 35.1 del ROM de l’Ajuntament de
l’Aldea, el qual passa ha tenir el redactat següent:
“ La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries un cop cada dos
setmanes, en els dies i hores que la pròpia Junta determini en la seva sessió constitutiva,
la qual haurà de dur-se a terme dins dels 15 dies següents a la constitució de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local en posterioritat a la seva constitució, al llarg del mandat
municipal, podrà modificar els dies i hores de celebració de les sessions ordinàries degut a
la concurrència de circumstàncies que ho facin convenient.”
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació del ROM de l’Ajuntament de l’Aldea a
un període d’informació pública de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el
tauler d’anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària als efectes de presentació de possibles al·legacions i/o reclamacions. De no
presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Aprovada definitivament aquesta modificació reglamentària, se’n trametrà còpia
al Departament de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat, i es publicarà
íntegrament el seu text al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, i alhora s’anunciarà
en el DOGC i en el butlletí informatiu municipal la referència del BOP en el qual s’hagi
publicat.”
Intervencions
No es suscita a debat
Votacions
APROVAT per SET vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó Moreso,
Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater, Natividad Bernal i Bermudez, Albert
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Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i DOS abstencions dels Srs. Jose Mª Pujol i
Perella, Rafa Puente i Batlle.
12è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA MODIFICACIÓ
D’ASSISTÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

DEL

RÈGIM

Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“L’Ajuntament de l’Aldea en sessió de data 17 de juliol de 2015 va adoptar un acord pel
qual es va fixar el règim d’assistències que havien de percebre els membres integrants de
la Junta de Govern Local, i que no exercien el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva
ni parcial.
Atès que per raons d’organització i funcionament intern s’ha cregut convenient canviar la
periodicitat de les sessions d’aquests òrgan, i que aquest canvi suposarà una major
concentració dels assumptes dels quals he conèixer i decidir la Junta de Govern Local
Atès que es considera necessari adaptar el règim d’assistències d’aquest òrgan municipal
a aquest canvi organitzatiu, sense que això un impliqui un increment quantitatiu de la
despesa prevista per aquest concepte en el pressupost municipal 2017
Vist allò que disposen els arts. 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el següent règim d’assistències, a favor dels membres de la Corporació
que no ostentin dedicació exclusiva ni parcial, en relació a la Junta de Govern Local i que
resulta ser el següent:
-

Per assistència a la Junta de Govern Municipal: 150 euros/sessió.

Segon.- Aquest acord tindrà efectes en el moment que la Junta de Govern Local passi a
celebrar les seves sessions ordinàries en la periodicitat d’una sessió per cada dos
setmanes. Mentre la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària un cop per setmana
l’assistència tindrà un import de 75 €/sessió.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i
oportú.”
Intervencions
No es suscita a debat
Votacions
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APROVAT per SET vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó Moreso,
Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater, Natividad Bernal i Bermudez, Albert
Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i DOS abstencions dels Srs. Jose Mª Pujol i
Perella, Rafa Puente i Batlle.
13è.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM SUBSCRITA
PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I PDECAT.
“Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM i el Partit Demòcrata
Català a l’Ajuntament de L’Aldea, presenten al Ple la següent moció:
“13è.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals,
és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran
majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el
seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans
de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor
del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
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Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a
la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions
que avui es manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 7 de març de 2014 llur
adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en
el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de L’Aldea proposen al Ple Municipal els
següents:
ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). “

Intervencions
L’Alcalde diu que esperen que aquest negat referèndum per l’Estat Espanyol pugui ser una
realitat per a poder fer una cosa tant senzilla com passa a altres països com és expressar
lliure i democràticament la voluntat d’un poble
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
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14è.- MOCIÓ CONJUNTA D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA
NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA
SUBSCRITA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I PDECAT.
“Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM i el Partit Demòcrata
Català a l’Ajuntament de L’Aldea, presenten al Ple la següent moció:
“MOCIÓ CONJUNTA D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT DE
RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La Pagesia,
sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar el
contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell Nacional
d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a
Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb la
lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat
amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del
futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa
pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer
front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i forestal és
estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer
com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental
les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del sector
agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a
la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de
béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir
les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no
han de respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de
l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de
servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en les
darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als dos terços,
no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que
han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es manté
a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, del Departament de Territori ,
Parcs Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de
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Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de
participació socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària
Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en
l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta
a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal
afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el
comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials
suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i
d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus
alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que
permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les
agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i
altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures que
calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 %
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant això, la
Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes prioritats en
programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les
inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques
i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la desatenció de
l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant una llei, cal
deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya, així
com, la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més a
capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els recursos
humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais
cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les
comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura i al Departament de Territori que declari l’emergència
cinegètica tot l’any a les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució
de les mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per
sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan
queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per
minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la capacitat
del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si s’escau, es
prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les
accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual
estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen
importants conflictes amb la ramaderia extensiva.
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És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el territori,
replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la fauna, però,
mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant la
Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, o no
autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a
l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en
matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions
no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, estudis
d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria
designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de
gestió.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea aprova:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista logístic o
facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter voluntari.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA

-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA”

Intervencions
No es suscita a debat
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
15è.- PROPOSICIONS URGENTS.
No hi ha propostes urgents
PART DE CONTROL
16è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA (DES DEL 361/16 FINS AL
81/17).
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L’Alcalde indica als assistents que hem tingut a la seva disposició els decrets de l’Alcaldia
que van des del núm. 361/16 fins al 81/17.
No es formula cap pregunta.
17è.- INFORMES D’ALCALDIA.
L’Alcalde informa del següent:
-

Va haver-hi una xerrada divulgativa sobre el ajuts LEADER que són ajuts adreçats
a comerços i empreses i a negocis relacionats amb el turisme i van tindré certa
decepció degut al poc públic assistent. Creu que hi ha molta gent en aquest poble
que es podria beneficiar d’aquesta subvenció que atorga la Generalitat de
Catalunya concretament el programa LEADER a les Terres de l’Ebre.

-

Es va fer una altra xerrada referent a la revisió dels valors cadastrals que va servir
per a clarificar i avisar a la gent d’aquestes revisions cadastral que l’Estat ha posat
en marxa i que no té molt bona pinta perquè la valorització és desmesurada i
inflada. Van dir que als ciutadans se’ls atendria de la millor manera possible. A
hores d’ara encara pareix no ha arribat cap carta en aquest sentit. Si que han
arribat unes cartes sobre modificacions dels valors cadastrals que signifiques que
en sóls aptes per urbanitzar i sóls industrials que fins ara estaven tractats com a
urbà que cotitzaven com a urbà a partir d’ara per una llei de l’Estat Central que,
creu que fa justícia, deixaran de cotitzar com a urbà i pagaran com a rústic ja que
són sóls que no estan desenvolupats ni industrialment ni residencialment. Per tant
aquesta modificació va bé a la gent afectada.

-

El passat 17 de desembre de 2017 van tenir lloc a L’Aldea els premis esportiu del
Baix Ebre en el qual hi van haver una sèrie de premiats del nostre poble com el Sr.
Xavier Royo, la Sra. Elisa Tomàs, el Sr. Manolo Rastrero, El Sr. Mario Guerrera,
l’Agrupació de Veterans de la Unió Esportiva Aldeana, el Sr. Emilio Alegre i el seu
germà Sr. Miguel Alegre. Tots aquests premis molt ben considerats i ben
merescuts.

-

S’ha realitzat la signatura del conveni laboral entre l’Ajuntament de L’Aldea i els
seus treballadors. Una fita històrica que posa justícia a una necessitat.

-

Als pressupostos del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar-se l’execució de la
planta d’envasos que es construirà als terrenys de l’antic abocador de L’Aldea en
un pressupost de 630.720,00 € el projecte del qual està a punt d’entregar-se per
part de l’enginyeria ENATE per poder licitar-lo.

-

L’Ajuntament de L’Aldea va aprovar els pressupostos 2017 per unanimitat i prova
d’enteniment entre els dos grups municipals va ser l’elaboració dels pressupostos
participatius amb una partida de 50.000,00 € on va guanyar el projecte l’eliminació
de barreres arquitectòniques, megafonia, pissarres electròniques i millora de la
plaça dels Infants que van proposar els Regidors Sr. Jose Mª Pujol i la Sra. Miriam
Ferrando i que estem molt contents perquè ha anat una part dedicada a l’educació i
l’altra a l’activitat dels nens.
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-

Remarcar la congelació d’impostos per 10è any consecutiu. Un actes que s’ha de
remarcar que demostra que l’Ajuntament sap administrar sense tindre de pujar els
impostos.

-

Ha arribat una carta del Ministeri de Foment per la cessió de la carretera N-340 per
la qual han de complir amb la ordre ministerial de 2005 la contraprestació
econòmica de 200.000 €/km. la resposta ha estat “bajo las condiciones actuales no
se permiten los créditos a la hora de las cesiones de carreteras nacionales”. Per
tant es troben en la tercera resposta igual del ministeri i haurem de buscar altres
línies de reclamació.

-

Hi ha programes d’ocupació del Consell Comarcal del Baix Ebre que estan
aprofitant gent de L’Aldea. Avisa a la gent de L’Aldea que per part de l’Ajuntament
es fa ressò d’aquests programes d’ocupació tant com del 30 plus, de gent de més
de 45 com també del programa de Garantia Juvenil per formar els jovents, però que
si aquests no s’apuunten no serveix per a res.

-

S’ha declarat la coetera coneguda com a Ravanals bé cultural d’interès nacional. És
una qüestió que fa molts d’anys que s’intentava, que fa molts anys el Sr. Paco Abril
va posar molt d’enfasis en portar-ho a terme i que l’Ajuntament ha aconseguit que
es declarai bé cultural d’interès nacional.

-

S’han iniciat obres d’ampliació al cementiri.

-

S’han reiniciat les obres del tanatori el qual esperem comptar aquesta primavera
amb el seu servei.

-

S’ha signat un conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de L’Aldea
per tal de facilitar a la Cooperativa uns diners que la Diputació cedirà a la
Cooperativa per qüestions de promoció.

-

Es tornarà a fer una festa importantíssima, encara que sigui una activitat privada
però que té molt d’interès per al nostre poble com és la Festa Mítics, una festa que
dóna prestigi i ens situa al poble de L’Aldea al mapa. Agraïm a la família López la
seva implicació per poder tenir una festa de prestigi al nostre poble.

-

S’ha signat una conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i ADIF per
aprofitar l’antic traçat del carrilet per tal d’estirar el Camí Natural de l’Ebre de
Tortosa a L’Aldea i Deltebre. Posteriorment es farà una sol·licitud de subvenció per
aconseguir recursos per condicionar aquest camí.

-

S’ha reobert el servei d’urgències 24 hores del CAP L’Aldea a partir del mes d’abril.

-

La tresoreria de l’Ajuntament de L’Aldea en dat 21 de febrer de 2017 hi havia
533.000,00 € a les entitats financeres on l’Ajuntament té dipositats els seus diners.

-

S’han declarat dos arbres monumentals a L’Aldea que estan situats al Mas de
Bernis anomenats l’Eucaliptus Gros i l’Eucaliptus Gran.
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-

Informa de l’espectacular cavalcada de Reis Mags on els nenes i nenes van
disfrutar veien com els Reis els entregaven els seus regals.

-

Èxit de participació al Carnaval 2017 on s’ha demostrat que la gent de L’Aldea té
ganes de gaudir.

-

Informar de la Gala Un Cop a l’Autisme celebrada a L’Aldea, els hagués agradat
més participació però que l’any que ve la tornaran a repetir.

-

Informar de la instal·lació de tanques protectores al costat de la rotonda de L’Aldea,
de la instal·lació properament de tanques a la plaça dels Països Catalans a petició
a les Comissions de Seguiment en les quals ens donem idees.

-

Informar de l’entrada en funcionament de l’àrea de recàrrega de vehicles elèctrics
situada a la zona d’aparcament dels autobusos al restaurant Èxit, on som
innovadors.

-

Informar sobre el Portal de Transparència de l’Ajuntament de L’Aldea. Agraeix a la
Secretària la seva tasca, al funcionari Joan Rallo la seva absoluta dedicació gairebé
obsessiva per a què això fos una realitat. Ja veurem quins fruits dóna però podem
estar satisfets. Llegeix una publicació que li fa arribar la Secretària per a
l’autoestima que significa per a tots els treballadors de L’Aldea que diu: “Expressar
la nostra satisfacció per la bona qualificació que ha obtingut l’Ajuntament de L’Aldea
en l’avaluació portada a termes per MAPA Infoparticipa. Per al vostre coneixement
el MAPA Infoparticipa és un producte de la UAB, una eina que va sorgir al 2012
amb l’objectiu d’avaluar i promoure la transparència amb la qualitat de la informació
que propicien les webs de les administracions local. Aquesta avaluació de les webs
locals es realitza a partir de la comprovació d’un total de 52 indicadors que
apareixen publicats a la plana web de MAPA Infoparticipa. De l’avaluació que s’ha
fet de la web del nostre Ajuntament en relació a l’any 2016 i tancada el passat dia
14 de març resulta que l’Ajuntament de L’Aldea d’aquest 52 indicadors dóna
compliment al 92 % resultant ser el segon ajuntament millor qualificat de la
província de Tarragona per darrera de l’Ajuntament del Vendrell, si això és així, som
el 1r ajuntament en transparència de les Terres de l’Ebre. Es una bona noticia ja
que l’obtenció d’aquest percentatge hauria d’atorgar el segell del
MAPA
Infoparticipa a la qualitat, la transparència, la comunicació. És una certificació que
atorga la UAB. “ Es sent orgullós en persones que treballen per a aquest
Ajuntament com son la Sra. Secretària, com el Sr. Joan Rallo i tota la sèrie de
funcionaris que han ajudat i molt a què això pugui ser una realitat i, aquest
reconeixement exterior no és per a l’equip de govern, sinó que és per a
l’Ajuntament de L’Aldea i per al poble de L’Aldea que se’m pot sentir orgullós de
tenir un Ajuntament súper transparent.

18è.- PRECS I PREGUNTES.
El Sr. Pujol diu que el Sr. Rafa Puente i ell han estat reconsiderant i demanen tornar a
votar el punt del canvi de nom de la plaça de Pompilio. Que després de la seva explicació i
repassant les actes tot és correcte i el que més importa és l’homenatge a una persona tant
important com és el Sr. Pompilio. L’Alcalde li diu que el fa molta content, no només per ell,
sinó per la família, per la persona i la seva memòria, per seu record. Diu que personalment
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat
27

va compartir moltes coses amb aquest home però sap que en aquell moment tothom va
compartir coses amb aquell home i que molta gent que s’ha dedicat a la política en aquest
poble, de tots els partits, han estat algun dia al seu “despatxet” parlant amb ell i dient
paraules que mai oblidarà i que no dirà per respecte, però que algunes coses d’aquelles
que sempre es queden gravades al cap i al cor perquè són d’aquelles que han ensenyat a
intentar-ho fer millor.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada
a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta que consta de 28 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la Secretària en compliment del disposat al RD
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat
28

