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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
L’ALDEA 

 
Número: 1/2015. 
Data: 13 de març de 2015.  
Hora d’inici: 20,30 hores. 
Hora d’acabament: 21,50 hores. 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
Alcalde:  - Daniel Andreu i Falcó.  - ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó Moreso  - ERC-AM 
  - Míriam Ferrando Blesas  - ERC-AM  
  - Yolanda Meca Blanch  - ERC-AM  
  - Estela Estorach Benito  - ERC-AM  
  - Yolanda Tomàs Ferré  - ERC-AM 
  - Xavier Royo Franch  - CiU  
  - Elisabet Zapater Alifonso  - CiU 
  - En Carlos Gilabert i Mangrané - CiU 
  - Gemma Meca Estorach  - CiU 
  - Manuel Masdeu Eixarch  - PSC-PM 
Secretària:  - Na M. Montserrat Boada i Sagarra. 
 

A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea.  
Essent dos quarts de nou del vespre, del dia tretze de març de dos mil quinze, 

i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats a 
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a 
l’objecte de celebrar sessió pública ordinària de primera convocatòria.  

Abans d’entrar a debatre els punts de l’ordre del dia, la Secretària-interventora 
demana la paraula al Sr. Alcalde i diu: 
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“Ara fa, quasi bé 9 anys, i de mans de la Sra. Llosa i del Sr. Vilagrasa em va 
sorgir la possibilitat d'accedir a la secretaria d'aquest ajuntament. Sense cap mena 
de dilació, i sense gaire rebombori vaig anar coneixent la nova feina i sobre tot les 
noves persones.  Les aldeanes i aldeans, que dia a dia han col·laborat perquè jo em 
sentís un d'ells;  i ho han aconseguit.   

Avui, us parlo des de la perspectiva d'una aldeana més, i per això se'm fa tant 
difícil  el que us he de dir. 

Com sabeu, les persones intentem adaptar les etapes de la nostra vida a les 
circumstàncies que ens envolten, i jo no en soc cap excepció. Ja m'agradaria tenir 
20 anys menys, però no els tinc. L'edat no ens perdona, i jo,  no em sento amb la 
mateixa empenta que quan vaig començar.  És per això que, quan fa un temps van 
venir a buscar-me des de la població de Vinyols, poble petit, i al costat de casa, a 
cinc minuts d'allà on visc, vaig sospesar la proposta i, amb una última empenta per 
part de la família, vaig prendre la decisió de fer el canvi.   

Un canvi, que se'm fa molt difícil, no pas per la feina quotidiana, si no per les 
persones, doncs és amb elles qui  han arrelat els sentiments.    

Uns sentiments arrelats a tot un poble, que em va acollir amb les mans 
obertes, i que li estic profundament agraïda.  

Uns sentiments arrelats a tots els companys de la feina, que des del primer 
dia van incorporar-me a l'equip de treball amb una il·lusió tremenda. Per tots 
vosaltres companyes i companys un reconeixement explícit i un a reveure.  

Uns sentiments arrelats amb tots i cadascun del regidors que han passat per 
la Corporació durant aquests 8 anys i mig. Treballar al vostre costat ha estat fàcil, 
precisament per la vostra disposició i dedicació. No puc restar més que agraïda per 
tot el suport,  que de la vostra part he rebut. 

Quan dediques més de 8 anys de la teva vida a forjar un projecte, sabent que 
al teu costat, colze a colze, pas a pas, hi portes un alcalde entregat, amb plena 
dedicació i amb una il·lusió  inesgotable, fa que cada dia et sentis més i més 
identificada amb el projecte.  

Aquest alcalde té nom i cognoms. En Dani Andreu i Falcó.   
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Alcalde, treballar per les aldeanes i aldeans, ha estat un veritable honor per 
mi, però si hi cap, ho ha estat més encara fer-ho al teu costat.  Com tots els equips 
de treball, hem tingut moments bons i d'altres no tant. Però jo, em quedo amb els 
bons, que en son molts, i per això no puc estar més que agraïda per la cordialitat 
que ha imperat la nostra relació durant tots aquests anys. La teva qualitat humana 
ha estat un gran estímul per mi, i fa,  que ara,  sigui més difícil posar fi  a aquesta 
relació de treball. Com aldeana que em sento, només et puc dir que sempre et 
portaré al cor, de fet, us hi portaré a cadascun de vosaltres, us hi portaré a tots.  
Gràcies, moltes gràcies i fins sempre.” 

El Sr. Alcalde li demana a la Secretària-interventora que transcrigui a l’acta les 
paraules que acaba de dir i li diu que en nom de la Corporació i del poble de L’Aldea 
que moltes gràcies. 

Tot seguit el Sr. President dóna per obert l’acte, i després de comprovar que hi 
ha el quòrum legalment exigit per a la vàlida constitució del Ple, es va entrar a 
estudiar els assumptes inclosos a l’ordre del dia i s’adoptaren els següents acords: 

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 
corresponent a l’ordinària del dia 12 de desembre de 2014.  

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 12 de desembre de 2014, que se’ls hi 
va lliurar 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. 

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta especificada, s’assoleix el següent 
resultat: 

El senyor Xavier Royo manifesta que el grup de CiU vota a favor de 
l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2014, tal i com 
ha estat presentada. 

El Sr. Manuel Masdeu manifesta que el grup del PSC vota a favor de 
l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2014, tal i com 
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ha estat presentada. 
El senyor Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor de 

l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2014, tal i com 
ha estat presentada. 

Per la qual cosa, el Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF 
declara que l’acta de la sessió ordinària del dia 12 de desembre de 2014, queda 
aprovada per vot favorable dels onze Regidors que han quedat especificats, és a dir 
per unanimitat. 

 2.- Donar compte de la contractació de personal. 
 A continuació es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia de 
contractació de personal següents: 

A) Decret de l’Alcaldia del dia 16 de desembre del 2014 que en la part 
resolutiva disposava: 

 “RESOLC: 
1. La contractació laboral temporal, en tràmit de màxima urgència per raó de 

necessitat l’atenció de la qual no consent demora sense perjudici greu a l’interès 
públic o la gestió ordinària, i per la modalitat contractual de: 

- OBRA O SERVEI DETERMINAT 
Monitors parc nadal 2014-2015. 

- Mercedes Senra Monros , els dies  29, 30, 31 de desembre de 2014 i els dies 
2 i 5 de gener de 2015 amb  una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores. 

- Elisabet Fabuel Quesada, els dies  29, 30, 31 de desembre de 2014 i els dies 
2 i 5 de gener de 2015 amb  una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores. 

- Laia Benito Faiges,  els dies  29, 30, 31 de desembre de 2014 i els dies 2 i 5 
de gener de 2015 amb  una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores. 
2. La notificació a la persona interessada, als efectes de formalització del 

contracte. 
3. L’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social. 
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4. Donar coneixement d’aquesta contractació al Ple en la primera sessió 
subsegüent que celebri, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya”. 

B) Decret de l’Alcaldia del dia 23 de desembre del 2014 que en la part 
resolutiva disposava: 

 “RESOLC: 
1. La contractació laboral temporal, en tràmit de màxima urgència per raó de 

necessitat l’atenció de la qual no consent demora sense perjudici greu a l’interès 
públic o la gestió ordinària, i per la modalitat contractual de: 

- OBRA O SERVEI DETERMINAT 
Pre-Monitors parc nadal 2014-2015. 

- Aaron Rodriguez Falcó , els dies  29, 30, 31 de desembre de 2014 i els dies 2 
i 5 de gener de 2015 amb  una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores. 

- Aleix Salvado Cayuela, els dies  29, 30, 31 de desembre de 2014 i els dies 2 i 
5 de gener de 2015 amb  una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores. 
2. La notificació a la persona interessada, als efectes de formalització del 

contracte. 
3. L’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social. 
4. Donar coneixement d’aquesta contractació al Ple en la primera sessió 

subsegüent que celebri, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya”. 
 Assabentats els assistents se’n donen per enterats. 

 3.- Aprovació provisional, si s’escau, de l'expedient tramitat per a 
l'aprovació de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i 
Complementàries de Planejament de l’Aldea, que es tramita per 
l’ampliació dels usos de les claus 2A i 1B de L’Aldea, amb l’ús d’estació 
de telefonia mòbil. 
 A continuació es dóna compte de l'expedient tramitat per a l'aprovació de la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament 
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de l’Aldea, que es tramita per l’ampliació dels usos de les claus 2A i 1B de L’Aldea, 
amb l’ús d’estació de telefonia mòbil, del que resulta: 

1.-Que aprovat inicialment per la Corporació municipal en la seva sessió del 
passat 12 de desembre de 2014, va ser sotmès a informació pública durant el temps 
i forma legalment establerts mitjançant els edictes inserits al tauler d’anuncis de la 
Corporació el dia 15 de desembre de 2014, web de la Corporació Municipal,  Diari 
de Tarragona del dia 17 de desembre de 2014, Diari Mes Ebre del dia 9 de gener de 
2015, B.O.P. número 290 del dia 19 de desembre de 2014 i D.O.G.C número 6775 
del dia 22 de desembre de 2014. 

Que el dia 16 de desembre de 2014, es va assabentar de l’aprovació inicial 
de la modificació puntual de les normes subsidiàries i complementàries de 
planejament de l’Aldea, que es tramita per l’ampliació dels usos de les claus 2A i 1B 
de L’Aldea, amb l’ús d’estació de telefonia mòbil, als Ajuntaments d’Amposta, 
Tortosa, Camarles i Deltebre.  

Que el dia 17 de desembre de 2014, es va demanar als Serveis Territorials 
de Territori i Sostenibilitat que determinés la innecessarietat de dur a terme 
l’avaluació ambiental de la modificació puntual de les normes subsidiàries i 
complementàries de planejament de l’Aldea, que es tramita per l’ampliació dels usos 
de les claus 2A i 1B de L’Aldea, amb l’ús d’estació de telefonia mòbil. 

Que el dia 17 de desembre de 2014, es van demanar informes envers la 
modificació puntual de les normes subsidiàries i complementàries de planejament de 
l’Aldea, que es tramita per l’ampliació dels usos de les claus 2A i 1B de L’Aldea, 
amb l’ús d’estació de telefonia mòbil, a Elèctrica de l’Ebro, Sorea, Fecsa-Endesa, 
Delegació d’Hisenda, Diputació de Tarragona, Departament d’Innovació universitat i 
empresa, Departament d’Agricultura i Departament de Territori i Sostenibilitat per tal 
que sol.licitessin els informes de transports terrestres, ferrocarrils, aeroports, 
autopistes, mobilitat, port, costes, geològic, d’aigües, d’avaluació ambiental i de 
residus. 

Que envers la modificació esmentada, no s’han presentat al.legacions. 
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 2.-S'han emès els informes jurídics i tècnics que disposa la normativa 
aplicable, en relació a la tramitació de l’expedient de referència. 
 Una vegada assabentada la Corporació municipal, prèvia deliberació, acorda: 
 1r.-Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Aldea, que es tramita per 
l’ampliació dels usos de les claus 2A i 1B de L’Aldea, amb l’ús d’estació de telefonia 
mòbil. 
 2n.-Trametre l'expedient a la comissió d'urbanisme de les Terres de l’Ebre, 
per a la seva aprovació definitiva, si s'escau. 
 3r.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i signar 
quants documents facin falta per a la plena executivitat d'aquest acord. 
 L'acord anteriorment transcrit ha sigut adoptat mitjançant la votació que tot 
seguit es detalla: 

El Sr. Xavier Royo, en nom del grup municipal de CiU, diu que s’abstenen. 
El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 

 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i les abstencions 
dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos Gilabert i 
Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

 4.- Proposta d’obertura d’establiments comercials pel 2015. 

 El Sr. Alcalde diu que la Regidora de Comerç va parlar amb l’Associació de 
Comerç de L’Aldea i va consensuar amb ells els 2 dies festius addicionals, que 
volien obrir durant l’any 2015.  

 Seguidament es llegeix la proposta de la Regidoria de Comerç, participació 
ciutadana, mitjans de comunicació i cultura, que diu literalment: 

“L’Ajuntament de L’Aldea pot determinar dos festius d’obertura dels 
establiments comercials per l’actual exercici de 2015, a part dels vuit que poden 
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romandre oberts al públic durant el present any, d’acord amb la Llei 3/2014, de 19 
de febrer, d’horaris comercials. 

Vist que l’Ordre EMO/36/2014 de 25 de febrer, disposa que els Ajuntaments 
poden determinar dos dies festius addicionals d’obertura comercial aplicables al seu 
àmbit territorial i que aquest acord s’ha de comunicar a la Direcció General de 
Comerç abans del 31 de maig de l’any en curs. 

El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea acorda: 
1r.- Que els dos festius addicionals que poden romandre oberts els 

establiments comercials de tot l’àmbit territorial de L’Aldea siguin els dies 5 de juliol i 
el 6 de desembre de 2015. 

2n.-Transmetre còpia del present acord a la Direcció General de Comerç de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients. 

3r.- Facultar al Sr. Alcalde perquè pugui signar quants documents facin falta i 
adoptar quantes resolucions convinguin per a la plena executivitat d’aquest acord”. 

L’acord anteriorment transcrit ha estat adoptat mitjançant la votació que tot 
seguit s’especifica: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que ells també han 
parlat amb l’Associació de Comerç i com que aquesta els va manifestar que havien 
consensuat els dies amb la Regidora, que voten a favor de la proposta.  

El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels onze Regidors assistents al Plenari, és a 
dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

 5.- Moció en matèria de pobresa energètica. 
 Abans d’entrar a tractar el present punt, el Regidor Royo demana abandonar 
la sala, doncs per motius professionals no li sembla oportú debatre aquest tema. 
 A continuació es llegeix la moció presentada conjuntament pels grups 
municipals d’ERC, CiU i PSC que literalment diu: 
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“En Daniel Andreu i Falcó, portaveu del Grup Municipal d’’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Na Elisabeth Zapater i Alifonso, portaveu substitut del 
Grup Municipal de Convergència i Unió i Manolo Masdeu i Eixarch, portaveu del 
Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de L’Aldea, presenten per a ser inclosa a 
l’ordre del dia del proper Ple, la següent  

La pobresa energètica és una situació de desemparament en que es troben 
moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que 
pateixen la crisis i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura 
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l'atur, en una situació de sobre 
endeutament o de manca d'ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta 
situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d'elegir 
quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a 
l'alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer 
front els rigors de l'hivern.  

Segons el 7è estudi elaborat per la Creu Roja des de l'Observatori de 
Vulnerabilitat titulat "L'impacte de la crisis en la salut de les persones" gairebé un 
vint per cent de persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i 
com a dada rellevant constata que "la proporció de persones en situació vulnerable 
amb dificultats per mantenir la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat 
en un 20% en els últims tres anys".  

Segons l'IDESCAT un 11% de les llars catalanes, és a dir, 320.000 famílies 
poden tenir problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest 
hivern, amb les riscos associats per als més vulnerables com són els infants, els 
malalts crònics o la gent gran. Fins ara 895 famílies s'havien acollit a les garanties 
ofertes pel decret i a partir d'ara es poden trobar en que se'ls talli la llum o el gas a 
l'hivern en cas de retard o d'impagament. A nivell de l'Estat, i com a conseqüència 
dels impagaments es van produir 75.000 talls de subministrament de gas i més d'un 
milió de talls de subministrament elèctric.  

Des de la Comissió i el Parlament de la Unió Europea s'ha instat als Estats 
membres a adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar 
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contra aquest fet que va associat a d'altres situacions com l'atur o la lluita per 
conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya 
desprès de reunir-se amb la Taula Social va aprovar un decret llei ratificat pel 
Parlament on regulava una reforma en matèria de consum per garantir que no es 
podria interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 
consumidors més vulnerables prohibint la desconnexió en els mesos de l'hivern. Es 
evident que es fa necessari garantir el dret a l'accés a subministraments bàsics com 
l'aigua, el gas i l'electricitat a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat 
i garantir que no es produeixi cap tall de subministrament en l'època més freda de 
l'any. Aquesta exigència és singularment greu en el cas d'aquelles persones que 
precisen de màquines assistides per a sobreviure.  

La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la 
moratòria amb la qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en 
situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.  

La interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la 
normativa catalana fa que moltes famílies que s'havien acollit a les condicions que 
regulen el Decret vegin vulnerat els seus drets socials. Contrasta aquesta 
insensibilitat amb la rapidesa en buscar una indemnització a les empreses que 
utilitzant la tècnica del "fracking" han vist compensada la seva inversió a costa dels 
consumidors mentre els més febles i vulnerables de la població es veuen 
absolutament desemparats. El text normatiu que ha estat impugnat també determina 
els mecanismes d'intercanvi d'informació entre empreses subministradores, 
administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per 
fer front a la pobresa energètica  

La interposició d'aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat 
de litigiositat impulsada per un govern recentralitzador que es insensible a mitigar 
les situacions de desemparament provocades arran de la crisis econòmica, cercant 
només la recentralització de competències i vulnerant l'autogovern i l'autonomia 
local, com ha fet amb l'aprovació de normes com la LRSAL o la Llei de garantia de 
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la unitat de mercat impedint que les administracions més properes al ciutadà puguin 
actuar en defensa de les persones més vulnerables.  

Per tot això abans esmentat, formulem els presents  
ACORDS:  
Primer.- Que es doni suport al Govern de Catalunya perquè formuli 

al•legacions davant la suspensió temporal acordada pel Tribunal Constitucional per 
termini de de cinc mesos amb motiu del recurs d'inconstitucionalitat formulat pel 
Govern Rajoy contra la normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de 
Catalunya, que es doni suport a la Taula sobre la Pobresa Energètica com a òrgan 
on són presents empreses subministradores, entitats municipalistes, entitats socials, 
Taula del Tercer Sector i Govern, per tal de poder oferir propostes per fer front a 
aquesta problemàtica social.  

Segon.- Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern del Sr. Rajoy que 
malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat al llarg de tots aquest anys cap 
normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per 
una situació de pobresa energètica.  

Tercer.- Donar suport i posar en valor la feina que es fa des dels serveis 
socials dels Ajuntaments per tractar de minvar les conseqüències d'aquesta 
actuació insensible del Govern central respecte els ciutadans que es troben en una 
situació més gran d'indefensió.  

Quart.- Demanar que s'aixequi la suspensió pel Tribunal Constitucional de la 
normativa catalana de consum, ja que deixa als consumidors més vulnerables en 
una situació d'indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del 
subministrament energètic en l'època climàtica més freda de l'any.  

Cinquè.- Expressar el suport a totes aquelles Administracions Públiques i 
particulars que contribuiran a les dotacions del Fons de Solidaritat Energètica, per 
tal de donar una resposta adequada a les problemàtiques socials que planteja la 
pobresa energètica, en tant en quant existeixi aquesta situació transitòria derivada 
de la interposició del recurs, i expressar el suport a tots aquells acords a que el 
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Govern de la Generalitat pugui arribar amb les empreses subministradores en 
matèria de consum i de provisió dels serveis.  

Sisè.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, a la Generalitat i 
a les entitats municipalistes Associació Catalana de Municipis i Federació de 
Municipis de Catalunya.  

Segueix la data i signatures”.  
Una vegada assabentats els presents, s’aprova la moció llegida mitjançant la 

votació que tot seguit s’assenyala: 
 La Sra. Elisabeth Zapater i Alifonso, en representació del grup de CiU, diu 
que voten a favor. Que com no podria ser d’una altra manera, el grup de 
Convergència i Unió subscriu i aprova la moció en matèria de pobresa energètica; 
que recolzen el Govern de la Generalitat i entenen que s’han de prendre les 
mesures per donar resposta a aquestes situacions d’urgència i extrema necessitat; i 
que és lamentable la resposta del Govern central, que prima més els interessos 
polítics que la defensa de les persones més vulnerables. 
 El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC aprova aquesta moció. 
Que donen tot el seu suport a una moció que planteja possibles solucions a 
situacions de manca de recursos, a situacions de vertadera indefensió davant la 
necessitat de tenir un mínim caliu a casa, de tenir una dignitat en la qualitat de vida. 
Que es fa molt difícil entendre que el Govern central recorri la normativa que el 
Govern de la Generalitat va aprovar per afrontar aquest problema i més si tenim en 
compte que hi ha tants i tants bancs rescatats amb diners públics i que no s’entén 
que aquests diners públics no puguin servir per apaivagar el sofriment i el patiment 
d’aquestes famílies que estan totalment desesperades davant la seva situació 
econòmica. I que en aquests moments l’equip de govern de L’Aldea està treballant, 
amb l’empresa Sorea, en una tarifa social d’aigua i creant un fons econòmic, que 
pugui ser destinat a situacions d’extrema pobresa entre les famílies del nostre 
poble, que tinguin greus dificultats per a pagar el rebut de l’aigua. 
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 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que la 
moció ha quedat aprovada pel vot favorable dels deu Regidors presents al Plenari, 
és a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

6.- Ratificació, si s’escau, de la voluntat de seguir formant part del 
Grup d’Acció Local, Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià durant el període 2014-2020. 

El Sr. Alcalde explica les avantatges per la localitat de formar part d’aquest 
Consorci, doncs a través d’ell l’Ajuntament pot dur a terme obres com, per exemple, 
la de la Torre de la Candela que es fa ara i per tant es molt bo que l’Ajuntament en 
continuï formant part durant el període 2014-2020. 
 Tot seguit es dona compte de la proposta de l’Alcaldia que és del següent 
contingut literal: 
 “Per tal que el Ple de l’Ajuntament, si ho estima oportú, ratifiqui l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea del dia 19 de gener 
de 2015, que literalment diu: 

“D’acord amb l’ORDRE AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa 
pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es dicten les normes 
per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de desenvolupament 
rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc 
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les 
bases reguladores dels ajuts per a la  preparació de les estratègies de 
desenvolupament local. 

Atès que el Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i Montsià, com a 
Grup d’Acció Local, es vol presentar a la preselecció de grups per al nou Programa 
de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 

Atès que l’àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis 
existents a les dues comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels 
ajuts Leader. 

Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i 
privats del seu àmbit territorial en els òrgans de decisió del GAL. 
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I Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu 
d’interlocutors públics i privats implantats a escala local que defineixen una 
estratègia, informen i assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les 
comunitats amb vista al desenvolupament econòmic i social del seu territori i 
promouen l’execució dels projectes d’inversió que generin ocupació o millorin la 
qualitat de vida. 

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
1er. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de L’Aldea de seguir  formant part 

del Grup d’Acció Local,  Consorci per al Desenvolupament del baix Ebre i Montsià 
durant el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020. 

2n. Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià. 
 Segueix la data i signatura”. 
 Una vegada assabentats els presents s’acorda: 
 Primer.- Ratificar l’acord que ha quedat transcrit. 
 Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i 
signar quants documents facin falta per a la plena executivitat d'aquest acord. 
 L'acord anteriorment transcrit ha sigut adoptat mitjançant la votació que tot 
seguit es detalla: 

El Sr. Xavier Royo, en nom del grup municipal de CiU, diu que voten a favor. 
Que a través d’aquest Organisme es pot accedir a Fons Socials Europeus per 
aquest període de 2014-2020 i el fet de tenir l’oportunitat d’accedir a aquests tipus 
d’ajudes, que en algun cas poden arribar al 80%, és quelcom molt positiu. 

El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF declara que la 
proposta resta aprovada pels 11 vots a favor dels Regidors que s’han esmentat, és 
a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

7.- Modificació, si s’escau, dels estatuts del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià.  
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 Seguidament es dona compte de la proposta de l’Alcaldia que literalment diu: 
 “Per tal que el Ple de l’Ajuntament, si ho estima oportú, adopti el següent 
acord:  
 L’Assemblea General del Consorci per al desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià, en la seva sessió constitutiva de data 26 d’agost de 2008, va aprovar els 
estatus que regeixen aquesta entitat. Posteriorment, per acord de l’assemblea de 
data 23 de desembre de 2008 es va procedir a la modificació del document arran 
l’ampliació de l’àmbit territorial per incorporació de nous municipis i per tal d’atendre 
diversos requeriment del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 
També l’Assemblea General d’aquest Consorci de data 19 d’abril de 2012 va 
aprovar una modificació al text inicial per adaptació a la realitat actual de 
funcionament. 

En aquests moments es produeix la necessitat d’adaptar els estatuts a les 
disposicions de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat 
de l’Administració local  i a les disposicions de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 

Arran aquestes disposicions s’introdueixen les disposicions obligatòries 
d’adscripció del Consorci i de separació de membres, dissolució i liquidació. 

D’altra banda, vista la voluntat i la possibilitat d’ampliar l’àmbit territorial de les 
actuacions del Consorci a totes les poblacions del Baix Ebre i del Montsià, es 
modifica l’article corresponent a l’àmbit territorial. 

L’acord de l’Assemblea, per aplicació de la normativa vigent, preveu traslladar 
aquest acord als ens que integren el Consorci per tal que, els ens locals, d’acord 
amb el que disposa l’article 322 del Reglament d’Obres, activitats i serveis, ratifiquin 
la modificació aprovada i procedir a la publicació reglamentària per a la seva 
efectivitat, la qual es delegarà al Consorci. Si no es produeixen al·legacions 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es 
procedirà a la publicació íntegra del nou text. 

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea, adopta els següents 
ACORDS: 
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Primer. Aprovar la modificació dels estatuts del Consorci per al 
desenvolupament del Baix Ebre i Montsià que s’annexa a aquesta proposta. 

Segon. Traslladar aquest acord al Consorci, amb la delegació expressa que 
procedeixi a la publicació de l’acord inicial. Si no es produeixen al·legacions 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’un nou acord i es 
procedirà a la publicació íntegra del nou text per part del Consorci.  

ANNEX 

ESTATUTS CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL BAIX EBRE I 
MONTSIÀ 

Versió amb les modificacions aprovades en la sessió de l’Assemblea General de 
data 19 de desembre de 2014 (en color roig) 

 CAPITOL I 
 Disposicions generals 
 Article 1 Constitució i denominació 
 1.1  Amb el nom de Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià, es constitueix un consorci local integrat per un 50% d’entitats públiques i un 
altre 50% d’entitats privades sense finalitat lucrativa, 
 1.2   Amb posterioritat a la constitució, prèvies les formalitats necessàries i 
l’acord de l’òrgan de govern del Consorci, podran incorporar-se altres entitats 
públiques i privades sense finalitat lucrativa i legalment constituïdes que tinguin en 
l’àmbit territorial d’actuació objectius d’interès públic concurrents, i que assumeixin el 
contingut íntegre  d’aquests estatuts i tota la normativa aplicable. 
 Article 2 Membres  
 2.1 Formen part de l’entitat consorciada les entitats següents 
 Les administracions locals de l’àmbit d’actuació dels municipis de la zona del 
Baix Ebre i del Montsià que assenyala l’article 6.1  
 Entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, la finalitat de les quals 
tingui caràcter cultural, social o estiguin implicades en el desenvolupament 
econòmic de la zona d’actuació 
 Article 3 Domicili 
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 3.1 El Consorci té el domicili social a la seu del Consell Comarcal del Baix 
Ebre, al carrer de Barcelona, número 152, de Tortosa. Tanmateix el domicili de 
l’activitat de la gestió de l’eix leader serà a la plaça d’Alfons XII, núm. 7 de Tortosa. 
 3.2  No obstant això, per acord de l’Assemblea General, el domicili social 
podrà traslladar-se a un altre lloc. 
 3.3 Les reunions dels òrgans de gestió es  realitzaran, per norma general, a 
la seu del Consorci. No obstant i a proposta del president, els òrgans del consorci 
també es podran celebrar, de forma itinerant, a les seus dels diferents ens locals 
que els conformen.  
 Article 4 Naturalesa 
 4.1 El consorci  té naturalesa d’entitat pública local, de caràcter institucional, 
amb personalitat jurídica pròpia diferent de la dels ens consorciats. 
 4.2 El Consorci té plena capacitat jurídica i actuarà en nom propi per realitzar 
i aconseguir les finalitats que constitueixen el seu objecte. En conseqüència, pot 
realitzar actes d’administració i disposició de béns, subscriure contractes, defensar 
judicialment i extrajudicialment els seus drets i en general, tots els actes necessaris 
per assolir, d’acord amb la legislació aplicable a cada supòsit, els objectius 
establerts en aquests estatuts 
 4.3 El Consorci s’adscriu a l’administració que desenvolupi les funcions de 
Responsable Administratiu i Financer per considerar que aquesta administració 
disposa d’un major control sobre l’activitat del consorci degut a la normativa especial 
que regeix els grups d’acció local.  
 Article 5 Finalitat  
  5.1  El Consorci es constitueix explícitament mancat de cap finalitat lucrativa i 
té per objectiu general fomentar el desenvolupament integral de la zona d’actuació 
definida a l’article següent. 
 5.2 El Consorci, amb caràcter específic, es constitueix com a GAL (Grup 
d’Acció Local) per gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats  al seu 
àmbit territorial pel Leader, eix inclòs dins del Programa de Desenvolupament Rural 
de Catalunya (PDR), així com per elaborar-ne els seus plans d’actuació.  
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 Article 6 Àmbit territorial i durada  
 6.1 El consorci desenvoluparà la seva activitat en l’àmbit territorial dels 
termes municipals de L’Aldea, Alcanar,   Aldover, Alfara de Carles, l’Ametlla de Mar, 
l’Ampolla, Amposta,  Benifallet, Camarles, Deltebre, Freginals, La Galera, Godall, 
Mas de Barberans, Masdenverge, Paüls, El Perelló, Roquetes, Sant Carles de la 
Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, La Sénia, Tivenys, Tortosa, Ulldecona 
i Xerta.   
   6.2. La durada serà indefinida. 
   CAPITOL II 
   ORGANS DE GOVERN I DE GESTIÓ 

Article 7 Òrgans de govern i de gestió  
   7.1 Són òrgans de govern  

- L’Assemblea General 
- La Junta Executiva   
- La  Presidència 

   7.2 Són òrgans de gestió 
  - L’equip tècnic, format per: 
    . un/una gerent 
      . un/una tècnic de dinamització i gestió  
     -  El RAF (Responsable Administratiu i Financer) 

Article 8 Assemblea General   

8.1 L’assemblea general, com a òrgan superior de govern del Consorci, 
estarà integrada per totes les entitats consorciades, representades mitjançant 
designació expressa per part de l’òrgan competent, d’un representant de cadascuna 
de les mateixes. El nombre de membres de l’assemblea general serà de quaranta-
vuit,  d’aquests, 24 representaran a les entitats públiques i els altres 24 a les entitats 
privades.  
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També  hi assistiran, amb veu però sense vot  el/la gerent del Consorci i les 
persones funcionàries que desenvolupin les funcions de secretaria i intervenció del 
Consorci, d’acord amb les disposicions de l’article 15 d’aquests estatuts. 

 Mitjançant el reglament de Règim Intern es disposarà la composició i 
funcionament operatiu de l’Assemblea General 
  8.2 Són atribucions de l’Assemblea General 

a) Aprovar la modificació dels estatuts i també, si s’escau, la dissolució i 
liquidació del Consorci.  
b) Aprovar les propostes d’admissió de nous membres i d’exclusió dels que 
incompleixin les seves obligacions 
c) Aprovar els instruments reglamentaris 
d) Aprovar el pressupost anual d’ingressos i despeses del Consorci i conèixer la 
resolució de Presidència relativa a la seva liquidació 
e) Aprovar els comptes generals i la memòria anual 
f) Aprovar les propostes de convenis de col·laboració amb altres entitats 
públiques o privades 
g) Aprovar el projecte del programa Leader, d’acord amb la normativa vigent 
Seguiment del programa Leader  

 8.3  L’Assemblea General es reunirà, en sessió ordinària, dues vegades a 
l’any, la primera per aprovar els comptes de l’exercici anterior, i la segona  per 
aprovar el pressupost i les activitats de l’exercici següent.  
 Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui el president per  
iniciativa pròpia o bé a petició d’una tercera part dels seus membres. 
 Les convocatòries es faran per escrit amb la corresponent ordre del dia i 
s’hauran de notificar amb una antelació de 5 dies hàbils, a cadascun dels 
components de l’Assemblea General.  Per iniciar les sessions es considerarà que hi 
ha quòrum si hi són presents un terç dels seus components, així com el president o 
qui legalment el substitueixi   
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 Els acords l’Assemblea General, s’adoptaran per majoria simple dels 
assistents, llevat del supòsit assenyalat en el punt a) de l’article 8.2 que requereix 
majoria absoluta  dels seus components 
 8.4 En el termini màxim dels dos mesos posteriors a la constitució de les 
corporacions locals renovades per la convocatòria d’eleccions municipals, 
l’Assemblea General renovarà els representants de les seves entitats locals que són 
membres d’aquest Consorci i procedirà a l’elecció del representant que ha d’assumir 
la presidència. 
 Aquesta sessió constitutiva serà convocada pel representant de l’entitat que 
ostenti, fins aquell moment,  la presidència. 
 8.5 Les entitats privades renovaran els seus representant seguint les 
formalitat de la seva pròpia organització i comunicant formalment i per escrit al 
Consorci la designació del seu representant. 
 Article 9 Junta Executiva 
  9.1 La Junta Executiva és l’òrgan de govern i d’administració del Consorci  i la 
seva actuació se sotmetrà a les directius de l’Assemblea General i estarà formada 
per un nombre de 16 entitats membres de l’Assemblea General.  
  a) 8 entitats locals, que seran : 

• els Consells Comarcals del Baix Ebre i del Montsià. 
• 6 entitats locals. La designació d’aquests membres es durà a terme 

mitjançant proposta de la presidència del Consorci, que ho elevarà a acord de 
l’Assemblea General, tenint en compte la representació i proporcionalitat 
política majoritària en el conjunt dels ens locals membres del Consorci 
b) 8 entitats privades, proposades per la presidència del Consorci, que ho 

elevarà a acord de l’Assemblea General, tenint en compte els següents paràmetres: 
. la representativitat a nivell territorial en l’àmbit del Consorci 
. la representativitat per sectors representats en el Consorci: primari, 
secundari, terciari, de serveis i social 
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El nomenament dels membres de la Junta Executiva es notificarà als 
designats, mitjançant el seu representant designat,  per a la seva acceptació 
expressa.  
  De totes les entitats nomenades, tant públiques com privades, es podrà 
designar titular i suplent a efectes de convocatòria i assistència a les sessions. 
  9.2 Són atribucions de la Junta Executiva 

a) Impulsar, gestionar i executar el PDR (leader) 
b) Aprovar els criteris de valoració i priorització per a l’atorgament dels ajuts 
c) Analitzar les sol·licituds de subvenció i els projectes d’inversió que es 

presentin i decidir-ne en cada cas l’atorgament d’acord amb els criteris de 
valoració i priorització fixats 

d) Impulsar qualsevol altra acció necessària per a la correcta gestió del 
programa. 

e) La resta d’atribucions que corresponguin al Consorci, i que no estiguin 
conferides a altres òrgans.  

  9.3  El mandat ordinari de la Junta Executiva és de tres anys, comptats des 
de la data de constitució. Cada  tres anys es designaran  els nous membres de la 
Junta Executiva d’entre els consorciats de l’Assemblea i serà possible la reelecció 
dels membres sortints. De forma extraordinària i a proposta de la presidència del 
consorci, l’assemblea general podrà acordar la modificació de la junta executiva.  
  9.4 La Junta Executiva podrà designar vuit dels seus membres que es 
constituiran en comissió permanent als efectes d’assolir una major agilitat i eficàcia 
en el desenvolupament de les seves atribucions 
 9.5  Les sessions de la Junta Executiva poden ser  

a) Ordinàries 
b) Extraordinàries 

 Són sessions ordinàries aquelles  que tinguin una periodicitat establerta.  
 Les  extraordinàries són aquelles que convoqui la presidència amb aquest 
caràcter, per iniciativa pròpia o bé a petició d’un terç dels seus membres. 
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 9.6   La Junta Executiva es reunirà en sessió ordinària una vegada cada tres 
mesos a la seu del Consorci o, de forma itinerant i a proposta de la presidència, a 
alguna de les seus dels ens locals consorciats i representants a la junta executiva. 
La convocatòria es farà per escrit amb el corresponent ordre del dia i s’haurà de 
notificar amb una antelació de 2 dies hàbils, com a mínim. 
 Quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin una tercera part i els 
acords s’adoptaran per majoria simple.  
  Article. 10 La Presidència  
  10.1 L’Assemblea General elegirà, d’entre els seus membres i, per majoria 
absoluta,  l’entitat que ostentarà la presidència del Consorci i dels seus òrgans 
col·legiats.   
  La persona física que representi l’entitat que presideix el Consorci serà el 
president o la presidenta a tots els efectes 
  10.2  La presidència pot designar lliurement d’entre els membres de la Junta 
Executiva, una o més  vicepresidències, que el substituiran,  per ordre de 
nomenament,  en cas d’absència o malaltia. També podran assumir altres 
atribucions delegades per la presidència. 
  10.3 Són atribucions de la presidència : 

a) Exercir la representació legal del Consorci en tots els àmbits 
b) Convocar les reunions i fixar-ne l’ordre del dia. Presidir les sessions de la 
Junta c) Executiva i de l’Assemblea General, moderar el  desenvolupament dels 
debats, i suspendre’ls amb causa justificada.  
e) Dirigir els debats, fer conèixer el resultat de les votacions i donar per 
concloses les sessions,  
f) Donar  el vistiplau a les actes i els certificats lliurats pel secretari,  
g) Fer ús del vot de qualitat  
h) Assegurar el compliment de les lleis i altres disposicions jurídiques 
i )Signar contractes i convenis de col·laboració 
j) Presentar anualment a l’Assemblea General el projecte de pressupost, aprovar 
la liquidació  i en finalitzar l’exercici l’estat de comptes del Consorci 
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k) La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra els actes que 
dicti el Consorci 

 Article 11 L’equip tècnic: consideracions generals 
 11. 1 L’equip tècnic del GAL estarà constituït per un/una gerent, un/una tècnic 
de dinamització i gestió. Tots ells tindran dedicació exclusiva al programa Leader. 
No obstant, si la normativa de funcionament del grups d’acció locals ho permet es 
podran desenvolupar aquestes tasques amb jornada laboral parcial. 

11.2 El/la gerent i el/la tècnic/a han de tenir títol universitari de primer o segon 
cicle o bé experiencia equivalent acreditada.  
 11.3  L’equip tècnic tindrà la missió de dinamitzar i gestionar els projectes de 
l’àmbit d’actuació del Consorci, i d’assessorar a les persones emprenedores i 
promotores de projectes 
 11.4 La contractació de l’equip tècnic serà la que preveu la legislació vigent i 
la normativa de funcionament dels Grups D’acció Local i amb la prèvia aprovació de 
la Junta Executiva del Consorci. 
 Article 12 La gerència 
 12.1 La gerència actuarà d’acord amb les directrius dels òrgans de govern i 
les instruccions de la Junta Executiva i assistirà a les reunions dels òrgans 
col·legiats del Consorci amb veu i sense vot.  
 12.2 La gerència dirigirà i coordinarà la resta de l’equip tècnic i serà 
responsable de la dinamització i de la gestió dels expedients d’ajut del grup i tindrà, 
entre els seus principals objectius, la cooperació interterritorial i transnacional.  
 La gerència donarà comptes de la seva gestió a l’assemblea general 
mitjançant la presentació d’una memòria anual 
 12.3. És competència de la Junta Executiva acordar les condicions laborals 
de la gerència i qualsevol altra qüestió d’aquest àmbit  
 Article 13 El Responsable Administratiu i Financer – RAF- 
 13.1 El Grup d’Acció Local nomenarà d’entre els seus membres, directes o 
representants, que posseeixin la condició d’entitat local, un responsable 
Administratiu i Financer que haurà de ser funcionari públic. 
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 13.2 Les funcions que corresponen al responsable administratiu i financer 
han de ser desenvolupades per una persona física, que ostenti la condició de 
funcionari,  amb capacitat de control i fiscalització de fons públics que, en qualsevol 
cas, ha d’actuar sota el principi d’autonomia funcional. 
 13.3 El Consorci, com a Grup d’Acció Local, i l’entitat designada com a 
responsable Administratiu i Financer subscriuran el corresponent conveni en el qual 
s’expliciten les obligacions d’ambdues parts. 
 13.4 Les funcions de Responsable Administratiu i Financer que s’assignen al 
funcionari públic seran compatibles amb les funcions de secretari o interventor del 
Consorci. 
 Article 14 Comitè tècnic 
 14.1 En el si del consorci funcionarà de manera permanent un comitè tècnic 
pluridisciplinar integrat, pel /per la gerent i per personal especialitzat adscrit a les 
administracions públiques i locals consorciades, o a d’altres administracions 
públiques i altres professionals que es consideri oportú 
 14.2 Correspon al comitè tècnic, en relació al programa Leader, la funció de 
sensibilització, mobilització i recolzament dels promotors d’iniciatives privades, 
l’elaboració dels criteris de valoració i priorització dels projectes, l’estudi, preparació i 
l’elaboració d’informes i propostes d’acord i l’assessorament dels òrgans decisoris 
 Article 15  Secretaria i intervenció del Consorci 
 15.1 El Consorci ajustarà el seu funcionament intern a les normes aplicables 
a les entitats locals a Catalunya. 
 15.2 En les seves actuacions, el Consorci  estarà assistit per un/una 
secretaria i un/una interventor/a que exerciran les funcions de fe pública i 
assessorament legal preceptiu, el primer i de control i fiscalització de la despesa, el 
segon. 
 15.3 Les funcions de secretaria,  intervenció i tresoreria del Consorci seran 
desenvolupades pels funcionaris o les funcionàries que les desenvolupin en el 
Consell Comarcal del Baix Ebre. l’administració que ostenti la condició de 
Responsable Administratiu i financer del grup d’acció local. 
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 15.4 El secretari/La secretària i l’interventor/la interventora del Consorci, 
assistiran a les sessions de l’Assemblea General i de la Junta executiva per tal de 
desenvolupar les seves funcions. 
 Article 16 Personal de suport administratiu 
 16.1 Per a la realització de les tasques administratives ordinàries, el consorci 
podrà contractar disposar el personal necessari d’acord amb la normativa vigent,  
 16.2 El personal al servei del consorci podrà ser funcionari o laboral 
procedent d’una reassignació de llocs de treball de les Administracions participants, 
el seu règim jurídic serà el de l’Administració pública d’adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes per a llocs de treball 
equivalents en aquella 
 CAPITOL III 
 REGIM ECONÒMIC I DE COMPTABILITAT 
 Article 17 Règim de comptabilitat i fiscalització 
 El règim de comptabilitat, aprovació i rendició de comptes serà el de la 
comptabilitat pública i d’acord amb allò que disposa la normativa de règim local i 
general.  
 Article 18 Règim econòmic  
  El règim econòmic - financer del Consorci serà l’establert per a les entitats 
públiques de caràcter local 
  18.1 Per a la realització de les seves activitats, el Consorci disposarà  dels 
recursos següents  : 

a) L’assemblea general podrà fixar, quan aprovi el pressupost anual, les quotes 
i/o les aportacions de les entitats consorciades 

b) Aportacions finalistes de la Unió Europea i altres administracions públiques 
destinades a l’execució de les diferents fases del programa Leader 

c) Altres subvencions i transferències corrents o de capital, així com altres 
ingressos de dret públic. 

d) Els procedents d’operacions creditícies 
e) Ingressos de dret privat, tenint  aquesta consideració 
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- Els fruits, les rendes i els interessos dels béns i els drets de qualsevol mena 
que sigui titular el Consorci 

- Les donacions, llegats, herències, i  auxilis de tota mena procedents de 
persones físiques i jurídiques, acceptats pel consorci, i el gravamen dels 
esmentats béns i drets 

f) Altres ingressos o aportacions obtinguts segons dret. 
  18.2 L’establiment dels recursos econòmics (quotes), assenyalats en el 
paràgraf 1 del punt anterior d’aquest article,  és competència de l’Assemblea 
General i la seva quantificació haurà de fixar-se atenent a criteris objectius  derivats 
de la capacitat econòmica de cadascun dels ens consorciats. L’acord corresponent 
regularà el procediment i els terminis per fer aquests ingressos 
  18.3 L’Assemblea General  aprovarà un pressupost anual d’ingressos i 
despeses que serà d’aplicació per a cada exercici pressupostari, d’acord amb la 
legislació aplicable de hisendes locals .  
  18.4 L’Assemblea General nomenarà una comissió especial de comptes  amb 
les atribucions que li confereix la legislació vigent sobre règim local.  
  18.5 Correspon al president l’ordenament de pagaments  
  18.6 El règim de modificacions pressupostàries es regula mitjançant les 
bases d’execució del pressupost, en el marc de la legislació vigent sobre hisendes 
locals. 
  CAPITOL V 
  Disposicions finals 
 Article 19 Drets i Deures 
   Són dret dels consorciats : 

- Assistir a les reunions amb drets de veu i vot 
- Exercir la representació que se li confiï en cada cas 
- Sol·licitar i rebre informació sobre les activitats, l’administració i la gestió del 

Consorci 
- Escollir i ser escollits per a llocs de representació o exercici de càrrecs 

directius 
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  Són deures dels consorciats : 
- Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i disposicions 

reglamentàries que siguin formulades  
- Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que estableixi la 

Junta Executiva 
- Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin 
- Prestar la col·laboració necessària per al bon funcionament del Consorci 

   Article 20 Modificació dels estatuts 
 La modificació dels estatuts es durà a terme per L’Assemblea General, 
mitjançant l’acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres i 
ratificada per les entitats consorciades, amb la mateixa formalitat que per a 
l’aprovació  
 Article 21  Adquisició i pèrdua de la condició de membre del consorci 
  21.1 Hom perd la condició de membre del Consorci per  

- Voluntat pròpia, comunicada per escrit a la Junta Executiva. 
- Separació mitjançant acord de l’Assemblea General per no complir les 

obligacions estatutàries. 
 Article 22 Dissolució del Consorci 
  22.1 El Consorci podrà dissoldre’s quan hagi complert la finalitat per a la qual 
es va crear o bé per algunes de les següents causes : 

a) Per disposició legal 
b) Mutu acord dels ens consorciats 
c) Impossibilitat de continuar el funcionament 
d) Incompliment de la finalitat  
e) Separació d’algun dels membres, si amb això el consorci esdevé inoperant  
f) Transformació en un altre ens 

  22.2 L’acord de dissolució del Consorci l’ha d’adoptar l’Assemblea General , 
per la majoria qualificada establerta i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels 
seus membres. L’esmentat acord especificarà la forma de procedir per a la 
liquidació del béns del Consorci. 
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 Article 23 Separació dels membres del Consorci  
 Els membres del consorci que gaudeixen de la condició d’administració 
pública, podran separar- se d’aquest en qualsevol moment. 
 El dret de separació haurà d’exercitar-se mitjançant escrit notificat a 
l’Assemblea General. En l’escrit caldrà que consti l’incompliment que motiva la 
separació, la formulació de requeriment previ del seu compliment i el transcurs del 
termini atorgat per complir desprès del requeriment. 
 Article 24 Dissolució i liquidació del Consorci 
 1. La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas 
serà causa de dissolució que la finalitat per a la qual es va constituir el consorci 
s’hagi complert. 
 2. L’Assemblea General del consorci en adoptar l’acord de dissolució 
nomenarà un liquidador. A falta d’acord, el liquidador serà el gerent del consorci.  
 3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada 
membre del consorci d’acord amb la seva aportació econòmica efectiva i disposarà 
la forma i condicions en que es procedirà al pagament de la quota de liquidació que 
pogués resultar.  
 4. Les entitats consorciades podran acordar, amb el vot favorablement de 2/3 
de les entitats consorciades,  la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 
assolir els objectius o compromisos que li puguin correspondre al consorci. 
 Article 25 Dret supletori 
 Per a tot allò no previst específicament en aquests estatuts, s’aplicarà el que 
disposa la normativa aplicable als ens locals de Catalunya, i subsidiàriament la resta 
de la normativa reguladora del dret administratiu. 
 Segueix la data i signatura”.  
 Una vegada assabentada la Corporació, acorda: 
 Primer.- Aprovar inicialment las modificació dels Estatuts del Consorci per al 
Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià. 
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 Segon.- Delegar en el Consorci perquè dugui a terme quantes publicacions i 
accions siguin necessàries per a la plena efectivitat de la modificació aprovada. 

 Tercer.- Facultar l’Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius el acords 
precedents. 

 L’acord anteriorment transcrit ha sigut adoptat mitjançant la votació que tot 
seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que vota a favor. 

El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
queda adoptat pels 11 vots a favor dels Regidors que conformen el Plenari, és a dir 
per unanimitat. 

 8.- Moció cooperativa de L’Aldea. 
 A continuació es llegeix la moció presentada conjuntament pels grups 
municipals d’ERC, CiU i PSC que literalment diu: 

“En Daniel Andreu i Falcó, portaveu del Grup Municipal d’’Esquerra 
Republicana de Catalunya, Manolo Masdeu i Eixarch, portaveu del Grup Municipal 
del PSC a l’Ajuntament de L’Aldea i Xavier Royo i Franch, portaveu del Grup 
Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de L’Aldea, presenten per a ser 
inclosa a l’ordre del dia del proper Ple, la següent  

MOCIÓ COOPERATIVA DE L’ALDEA 
  El passat mes de desembre de 2011, la Secció de Crèdit de la Cooperativa 
de l'Aldea va iniciar els tràmits per a presentar un concurs de creditors, va bloquejar 
uns 1.300 comptes als impositors, va impedir l’accés als seus comptes i per tant va 
provocar una greu situació econòmica a la majoria dels habitants del municipi. 
 El Govern de la Generalitat, en concret el Departament d’Economia i 
Coneixement, va presentar un Pla que s’havia d’executar en diverses fases amb 
l'objectiu que els impositors poguessin recuperar l'import dels seus comptes (el Pla 
consistia en aconseguir liquidesa per mitjà de desprendre’s d’uns determinats actius 



  
 
                          
                       AJUNTAMENT DE L’ALDEA  

Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63 
e-mail: ajuntament@laldea.org 

 

de la Secció de Crèdit). Malgrat que en una primera fase s'ha pogut recuperar 
l'import d’uns 750 dipòsits corresponents als comptes a la vista, encara continuen 
bloquejats els comptes a termini, vers els quals les perspectives de solució són força 
dolentes. De fet, a l’entorn de 435 famílies es troben entrampades en aquesta 
situació de bloqueig i d’aquestes 216 hi tenen enxampat un capital que ratlla els 4,5 
milions d’euros.  
 D’altra banda, la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea 
comercialitzava productes financers de Bankia, un banc sobre el qual el passat 9 de 
maig el Govern espanyol prenia el control i el nacionalitzava, mitjançant la compra 
del 100 % del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriu de Bankia, fet que, de 
retruc, significa el control estatal del 45 % del capital d'aquesta darrera entitat. Tot i 
que fins ara no s'ha pogut mesurar la quantitat total de diners públics que l'Estat 
haurà d’injectar a aquesta entitat per recapitalitzar-la i reflotar-la, fins ara ja s’ha 
acordat una aportació de 20.000 milions d’euros. Amb aquesta mesura es 
garanteixen els dipòsits dels clients de Bankia, un fet que contrasta amb la situació 
dels dipositaris de comptes a termini de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de 
l'Aldea. Cal destacar les indemnitzacions milionàries que han cobrat o cobraran de 
manera individual alguns dels responsables de portar Bankia a la situació actual, 
que superen el total dels dipòsits dels comptes a termini entrampats de les 435 
famílies de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de L’Aldea. La paradoxa més gran, 
però, és que aquestes persones que es veuen amb la dificultat o impossibilitat de 
recuperar els seus dipòsits a termini pagaran de manera indirecta, com qualsevol 
altre ciutadà que viu al regne d’Espanya, el rescat Bankia. 
 Davant d’aquesta situació d’injustícia i vulneració del principi de no 
discriminació cap als gairebé 435 titulars de dipòsits a termini de la Secció de Crèdit 
de la Cooperativa de l’Aldea, el 8 de juny de 2012 el ple de l’Ajuntament de l’Aldea, 
per unanimitat i a proposta dels grups municipals d’Esquerra Republicana i del PSC, 
va aprovar una moció  instant el Govern de la Generalitat de Catalunya a crear, 
conjuntament amb el Govern de l’Estat, un fons econòmic de rescat per garantir als 
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435 afectats de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aldea la recuperació dels 
estalvis que hi tenen dipositats. 
 Havent passat prop de 3 anys des de l’aprovació de la moció, i no havent-se 
encara trobat cap solució per a les famílies afectades, proposem l’adopció dels 
següents: 
  ACORDS 

PRIMER. Instar a la resolució del concurs de proveïdors, donant a la 
Cooperativa de l’Aldea la possibilitat de poder implementar una solució global a la 
problemàtica que encara avui arrosseguem després de 3 anys.  
         SEGON. Instar al Govern de la Generalitat, una vegada s’hagi aixecat el 
concurs de creditors, a avalar un crèdit a la Cooperativa de l’Aldea que permeti 
retornar la major part dels dipòsits de les famílies afectades. 
      TERCER. Instar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural i Departament d’Empresa i Ocupació del Govern de Catalunya a 
implicar-se en la revisió i implementació d’un pla de viabilitat de la Cooperativa de 
l’Aldea que permeti garantir el futur de l’entitat i fer front en el futur al retorn del 
deute. 
         QUART. Fer arribar aquests acords al president de la Generalitat de 
Catalunya, al Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, 
al Conseller d’Empresa i Ocupació, a tots els grups polítics del Parlament de 
Catalunya i al delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre. 

Segueix la data i signatures”.  
Una vegada assabentats els presents, s’aprova la moció llegida mitjançant la 

votació que tot seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten a favor. 
Que com no pot ser d’altra manera el grup de Convergència i Unió està d’acord 
amb la moció. I que vol fer un incís i es que és just reconèixer totes les gestions que 
està duent a terme el Consell Rector de la Cooperativa per cercar vies de solucions, 
doncs està treballant activament per tal d’aconseguir-ho. 

El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor. 
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 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC aprova aquesta moció. 
Que aquest és un dels temes més preocupants que ara té el Municipi; que l’objectiu 
és intentar sortir del concurs de creditors, mirar que arribin totes les ajudes i suport 
possible i que, d’alguna manera, es pugui donar una solució ràpida a la manca de 
resposta sobre els fons que encara estan entrampats de les famílies aldeanes i que, 
entre tots i totes les administracions implicades, es pugui trobar una solució el més 
ràpida i àgil possible. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que la 
moció ha quedat aprovada pel vot favorable dels onze Regidors presents al Plenari, 
és a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

9.- Modificació, si s’escau, dels estatuts del Consorci Localret. 
 A continuació es dona compte de la proposta de l’Alcaldia que és del següent 
contingut literal: 

“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del 
que l’Ajuntament de L’Aldea en forma part com a ens consorciat. 

Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de 
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a 
annex): 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot 
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals 
consorciats”. 
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Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
“Personal 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les 
seves finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal 
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la 
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el 
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que 
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral 
amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin 
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.  
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o 
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes 
convencionalment aplicables”.  
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
“Secretaria i Intervenció 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi 
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de 



  
 
                          
                       AJUNTAMENT DE L’ALDEA  

Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63 
e-mail: ajuntament@laldea.org 

 

l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per 
delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a 
l’Ajuntament de Barcelona”. 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la 
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels 
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi 
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou 
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació 
del pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, 
al calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos 
a la normativa d’aplicació. 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària 
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició 
de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu 
moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i 
expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents 
d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n 
derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i 
la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts 
als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, 
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un 
òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 
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29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa 
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
“Autoritzacions 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de 
l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o 
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, 
crèdits i avals”.  
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
“Separació del Consorci 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol 

moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat 
a l’Assemblea General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada 
l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus 
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions 
pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci 
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del 
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
“Dissolució del Consorci 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
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b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els 
membres restants. 

c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un 
liquidador.  A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell 
d’Administració del Consorci. 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada 
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la 
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat 
com a membre de ple dret en el Consorci. 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que 
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides 
per aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 
poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació 
dels estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de 
la notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin 
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació 
pública de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en 
relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
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el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, 
en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les 

mateixes s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, 
de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 

Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 

Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha 
sotmès per part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel 
termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014. 

És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, 
proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

A C O R D S  
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 

Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 
27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment. 

Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 Segueix la data i signatura”.  
 Una vegada assabentada la Corporació, acorda: 
 Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 
27 de novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
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 Segon.- Traslladar còpia del present acord al Consorci Locaret. 

 Tercer.- Facultar l’Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui, perquè 
subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius el acords 
precedents. 

 L’acord anteriorment transcrit ha sigut adoptat mitjançant la votació que tot 
seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’abstenen. 

El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i les abstencions 
dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos Gilabert i 
Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

10.- Informe trimestral d’intervenció.  
Tot seguit i atenent l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 

modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per mitjà de la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es dóna compte 
de l’informe de secretaria-intervenció que literalment diu: 

“INFORMO 

Que d’acord amb l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació 
de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
conta la morositat de les operacions comercials, en data  31/122014  l’import de les 
obligacions que havien incomplert els terminis de l’article 200.4 de la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre de Contractes del sector públic, durant el quart  trimestre, és de 
453.752,82 euros, el qual corresponia a la quantitat de 374  factures.  
 Segon.- 
 Tanmateix s’informa que en data  31/12/2014  l’import de les obligacions 
pendents de pagament que incomplien els terminis de l’article 200.4 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del sector públic, de tot l’exercici econòmic, 
és de 12.237,24 euros, el qual correspon a la quantitat de 270 factures”. 
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Assabentats els presents se’n donen per enterats, no formulant-se en vers el 
mateix cap pregunta ni debat. 

 11.- Modificació puntual de les NNSS per ampliació de l’àmbit de 
protecció de l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea. 
 L’Alcalde diu que en el camí de l’ermita o “xoperal” s’esdevé el problema de 
la triplicitat d’administracions que hi tenen competència, doncs és un camí 
municipal, alhora és competència estatal al ser un lligallo o canyada i també hi ha 
les infraestructures de la Comunitat de Regants que acaben creant servituds. Que 
durant molt anys aquí en el Delta, per necessitats alguna vegada, o per gratuïtat en 
d’altres, s’ha assistit a la continua eliminació d’aquella imatge tant bonica, bucòlica i 
turística que era els camins rodejats d’arbres, de xoperals i plataners. El xoperal o 
camí de l’ermita és una imatge que hem de saber conservar tots els aldeans i amb 
aquest instrument que ara es sotmet a consideració del Ple, hem volgut donar-li una 
protecció urbanística per tal d’evitar que es toqui el “xoperal”, donat que és un dels 
actius turístics i sentimentals de la nostra població. Que el xoperal és intocable i per 
tant no s’ha de permetre que es talli cap arbre, sinó tot el contrari, amb l’objectiu de 
que cada vegada sigui més bonic. 
 A continuació es passa a examinar el projecte de modificació puntual de les 
normes subsidiàries i complementàries de planejament de l’Aldea, que es tramita 
per l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea. 
 Vista la legislació vigent continguda en el Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, amb la redacció que li va donar la Llei 
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme i la Llei 
2/2014, Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanístca, Decret 305/2006 per mitjà del qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme, Reial Decret Legislatiu 2/2008, Llei 21/2013, Llei 
6/2009, Llei 7/1985 i Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, entre d’altra normativa, el Ple de 
l'Ajuntament prèvia l'oportuna deliberació, acorda: 
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 1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i 
Complementàries de Planejament, amb tota la documentació que conté l’expedient 
elaborat per dur-la a terme, i que es tramita per l’ampliació de l’àmbit de protecció de 
l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea. 
 2on.-Exposar-ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, en la web municipal, en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat, al diari Mes Ebre i en el Diari de Tarragona, 
durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions. 
 3er.-Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment establert  a 
les disposicions legals vigents, i complint amb tot el què s'especifica a la legislació 
aplicable. 
 L'acord anteriorment transcrit ha estat adoptat mitjançat la votació que es 
detalla: 
 E Sr. Xavier Royo diu que el seu grup està d’acord amb que la zona arbrada 
del camí de l’ermita és fantàstica i amb molt d’aprofitament turístic, que és una de 
les zones més boniques, per no dir la més bonica de L’Aldea; que també estan 
d’acord amb aquesta voluntat de l’Ajuntament de mantenir, consolidar i 
complementar el camí salvaguardant l’arbrat existent i que estaran d’acord amb 
totes les mesures que es puguin prendre per conservar l’arbrat. Ara bé, dins el 
mateix projecte de modificació hi ha el Decret 120/1989, de 17 d’abril, el qual en el 
seu article primer diu que l’Administració Pública competent podrà declarar, com 
s’està fent aquí, a petició del propietari arbredes monumentals d’interès comarcal o 
local ... i ells no han vist la petició de cap propietari i per tant això els indueix a tenir 
dubtes, doncs per una banda entenen que s’ha de protegir, però per l’altra banda 
s’està incomplint la llei i si això és així, no podrien votar-hi a favor. El Sr. Alcalde li 
diu al Sr. Royo que l’Ajuntament ja és un propietari, el que passa és que aquí hi 
conflueixen també les competències de la Comunitat de Regants i les de l’Estat; 
tanmateix se li diu al Sr. Royo que una cosa es la declaració d’arbredes 
monumentals d’interès comarcal i d’interès local que es fa seguint els tràmits que 
determina el Decret 120/1989 i una altra cosa és la modificació puntual que ara 
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s’examina i amb la qual es dota d’un sistema de protecció urbanística, però no 
serveix per declarar arbredes monumentals d’interès comarcal o local. El Sr. Xavier 
Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’absté.   

El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. Que com ja 
ha dit, l’objectiu bàsic del projecte és que no es talli ni un arbre del xoperal i per això 
es vol crear aquesta protecció urbanística, per evitar que algú ho faci. 

El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF declara que la 
proposta resta aprovada pels 7 vots a favor dels Regidors que s’han esmentat i i les 
abstencions dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos 
Gilabert i Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment 
determinat.  

12.- Aprovació, si s’escau, de la forma de prestar un servei, del 
plec de condicions que ha de regir la contractació i de la convocatòria 
de la licitació. 
 Seguidament s'examina l'expedient instruït per a determinar la manera com 
s'ha de dur a terme la prestació del servei de centre de dia i per a procedir a la seva 
contractació mitjançant procediment obert. 
 Atesa la normativa vigent en matèria de prestació de serveis, i contractació 
administrativa, en especial la Directiva 2004/18/CE, Llei 7/85,  Decret Legislatiu 
2/2003 per mitjà del qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de Règim Local 
de Catalunya, Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per mitjà del qual 
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, R.D. 1098/2001 per 
mitjà del qual s’aprova el Reglament de la LCAP i si s’escau RD 817/2009, Decret 
179/1995 pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels Ens Locals 
i R.D.L. 781/86 de 18 d'abril. 
 Vistos els informes de secretaria-intervenció que consten a l'expedient. 
 El Ple de l'Ajuntament adopta el següent acord: 
 Primer.- Que la prestació del servei públic de Centre de Dia, es dugui terme 
emprant el sistema indirecte de la concessió. 
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 Segon.- Aprovar l’expedient instruït que conté el plec de condicions elaborat 
per regular la concessió de referència. 
 Tercer.- Aprovar el plec de condicions que haurà de regir la contractació del 
servei pel procediment esmentat i sotmetre’l a exposició pública pel termini de 30 
dies, a l’objecte de presentació de reclamacions o al.legacions, atès el què disposa 
l’article 66 del Decret 336/1988. 
 Quart.- Contractar mitjançant procediment d’adjudicació obert la gestió del 
servei públic de Centre de Dia de l’Aldea. 
 Cinquè.- Efectuar la tramitació ordinària de l’expedient i en conseqüència 
determinar que el termini perquè les empreses presentin llurs ofertes, serà de 
quinze dies naturals a partir de la darrera publicació que es faci de la convocatòria. 
La convocatòria s’efectuarà simultàniament a l’exposició del plec de condicions i 
s’ajornarà el què calgui en cas de produir-se al.legacions o reclamacions al plec.  
 Sisè.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester, al Sr. Alcalde o 
membre de la Corporació en qui delegui per a la tramitació i execució del present 
acord. 
 Setè.-Determinar que la Mesa de contractació estigui composta per l’alcalde, 
els 4 regidors designats per l’Alcalde, el tècnic municipal i la Secretària-Interventora. 
 L'acord anteriorment transcrit ha sigut adoptat mitjançant la votació que tot 
seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’abstenen. Diu 
el Sr. Royo que primer que tot vol demanar que es corregeixi l’article 44 del plec de 
condicions doncs hi posa que a la comissió de seguiment hi haurà un representant 
de la delegació territorial d'acció social i ciutadania, i en canvi el nom correcte de la 
Conselleria és el de Benestar Social i Família.  Se li diu al Sr. Royo que evidentment 
s’arranjarà aquest article en el sentit que ell ha exposat. Continua dient el Sr. Royo 
que aquest punt ha portat molt de debat en aquesta legislatura i que entenen que és 
un servei que si que s'ha de prestar. Però que a partir d'aquí volen puntualitzar que 
ara que es té la notícia de l'arribada, o de la futura arribada, dels 400.000 euros de 
la subvenció que hi havia penjada o mig emparaulada, i que ara realment serà una 
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subvenció concedida, les aldeanes i aldeans han de tenir clar que els 400.000 euros 
eren per acabar les obres de l'edifici, i no pas per al servei; per posar un exemple és 
com si ens comprem un Ferrari perquè ens ha tocat la loteria i el paguem tot de cop, 
doncs bé, no podem oblidar que després aquest vehicle té unes despeses de 
manteniment, de la gasolina, del taller, de l'assegurança, etc. Nosaltres ara tenim la 
subvenció per al Centre de Dia, però encara no tenim places concertades per posar-
lo en funcionament i com hem dit repetidament, el que fa més viable econòmicament 
el Centre, per a les famílies i per a l’Ajuntament, és tenir places concertades amb la 
Generalitat de Catalunya. Sabem els costos que representa un Centre de Dia, altres 
vegades ho hem parlat, i ho hem detallat, i sinó és un centre concertat, aquests 
costos de més, algú els haurà de pagar, i no creiem que la concessionària els 
assumeixi; i si ho hem de fer pagar als usuaris, ens podem trobar que un que vagi a 
Deltebre, pagui uns 200 euros i a un que vingui aquí a L'Aldea li costi tres vegades 
més. Suposem que ho pagarà l’Ajuntament amb aportacions extres i això ens 
preocupa molt. I que així com l’equip de Govern té la voluntat de ficar el Centre de 
Dia, el seu grup no està parat en relació al tema, doncs vàrem demanar, pel tema de 
la concertació de places per al Centre de Dia, una entrevista amb la Consellera de 
Benestar Social i Família, la Sra. Neus Munté, i el dia 18 de febrer l’Elisabet Zapater 
i jo mateix, vàrem tenir-hi la reunió i li vàrem fer palesa la nostra preocupació  
davant el fet que ara es posarà el Centre de Dia, un servei que es donarà de nou i 
que s'ha de donar a les famílies, però un servei, també, que serà una càrrega 
financera més a l'ajuntament, doncs de moment serà un servei completament 
deficitari i per tant a càrrec de les butxaques dels vilatans i li vàrem demanar que 
tant aviat hi hagi consignació pressupostària, per concertar places amb els Centres 
de Dia, que compti amb l'Aldea, perquè és un servei completament necessari. 
Aquest any, com diu l’informe d’interrvenció, hi ha pressupostats 35.000 euros per al 
Centre de Dia, però per al 2016 sinó arriba aquesta altre Mare de Déu de la 
Generalitat, que ens concerti places del Centre de Dia, no quedarà altre remei que 
rascar la butxaca als aldeans, ja que és  un servei que no és sostenible 
econòmicament. 
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 El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor de la proposta. 
 El Sr. Daniel Andreu diu que el grup d’ERC vota a favor de la proposta. El Sr. 
Alcalde diu que no es té un Ferrari, sinó, com a màxim, un 406 i deixant els 
exemples a part, que han de saber que de negociació per aconseguir places 
concertades n’hi ha. Que abans d’entrar a l’explicació del vot, vol clarificar que avui 
no s’està debatent sobre costos, avui s’està parlant del plec de condicions que ha 
de servir per a la licitació del servei, la qual cosa és bastant diferent, avui aprovem el 
plec de clàusules perquè qualsevol empresa que reuneixi les degudes condicions 
pugui presentar la seva oferta. Que en relació a la negociació sobre les places 
concertades, han estat parlant amb el grup parlamentari d'ERC, han estar parlant, ja 
fa més temps, amb la Delegada Territorial, la Sra. Manolita Cid, i que de l’estudi que 
han dut a terme han pogut determinar que hi ha llocs a Catalunya on es concerten 
places i en d’altes no. Que s’intentarà que L’Aldea sigui un dels pobles on es 
concertin places i que agraeix la gestió que el grup de CiU han fet amb la 
Consellera. Que pels usuaris, el Centre de Dia de L’Aldea, no serà més costós que 
en altres llocs i altres Centres de Dia de la Comarca. Que també s’ha de tenir 
present que l’Ajuntament dóna subvencions a les Entitats del poble, que 
evidentment surten de les butxaques dels aldeanes i aldeanes, per tal que puguin 
desenvolupar la seva activitat, i aquestes activitats, malgrat no siguin emprades per 
tot el poble, són necessàries per al Municipi, essent un bon exemple la Llar 
d'Infants, on el cost real d’una plaça, seria insostenible per la gran majoria de les 
famílies. I que l'Ajuntament, com ben be ha dit el Sr. Royo, ha destinat una partida 
de 35.000 euros per a l’any 2015, doncs es té previst que es comenci entre 10 i 15 
usuaris, però si aquests arriben als 30 que hi poden cabre, el cost que representarà 
per a tots serà inferior i si la Corporació Local ho ha fet així, ha estat perquè entén 
que el Servei és bàsic, necessari i absolutament imprescindible en els temps que 
estem vivint. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i les abstencions 
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dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos Gilabert i 
Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

 13.- Expedient de suplement de crèdit número 1. 

 Seguint l’ordre del dia establert, es llegeix la proposta de l’Alcaldia, que és del 
següent contingut literal: 

 “ANTECEDENTS 

 Pel Decret de l’Alcaldia de data 3 de març de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a 
conseqüència de majors despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici 
econòmic, sense que es puguin demorar al proper, com a conseqüència dels motius 
següents: incorporació de les despeses del compte 413 Creditors per operacions 
pendents d’aplicar a pressupost corresponent al any 2014 , pels quals no existeix 
crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació  o el que existeix és 
insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament 
que es preveuen a la legislació vigent. 

 FONAMENTS DE DRET 

 La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 
500/1990.  
 Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost 
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 
 El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent 
i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
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compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 
177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència.  
 Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.  
 Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 

 Per tant, 

 PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 1/2015, que cal finançar  
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació 85.501,14 €, 
per a les quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal 
tramitar l’expedient de suplement de crèdit  que s’ha de finançar  mitjançant  
romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions 
vigents i d’acord amb el següent detall: 

 Despeses que cal finançar: 

 1/ Suplements de crèdit: 
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Exercici Proveïdor Concepte Import

Partida 

pressupostaria 

exercici vigent

2014 OBRES VENT I  SOL Conservacio vies  públ iques 50.467,49 153/21001

2014 ASCENSORES ZENER Ascensor col ·legi 95,15 323/21304

2014 GAS NATURAL Consum combustible 2.814,65 323/22108

2014 TEVEON Publ ici tat, propaganda i  edicions 2.000,00 334/22602

2014 SETMANARI EBRE Publ ici tat, propaganda i  edicions 650,98 334/22602

2014 IMAGINA RADIO Publ ici tat, propaganda i  edicions 605,00 334/22602

2014 EBREDIGITAL Publ ici tat, propaganda i  edicions 1.500,00 334/22602

2014 AGRUPACIO L'EMBURGADA Activi tats  Cul turals 1.800,00 334/22612

2014 TOMAS QUERAL BRUNET Activi tats  Cul turals 189,60 334/22612

2014 DELTA INDUSTRIA GRAFICA Edició infoa ldaia 895,17 334/22632

2014 PIXPRESS Espla i  i  parc nadal 24,20 337/22614

2014 GANADERIA VILAGRASSA Fes tes  Populars 1.512,50 338/22612

2014 SGAE Fes tes  Populars 2.415,00 338/22612

2014 SGAE Fes tes  Populars 262,50 338/22612

2014 SGAE Fes tes  Populars 210,00 338/22612

2014 HILARIO PRINCEP Fes tes  Populars 3.575,00 338/22612

2014 FERNANDO MACHANCOSES Fes tes  Populars 2.722,50 338/22612

2014 ANGELS ANDREU Fes tes  Populars 1.492,66 338/22612

2014 EMILIO ALEGRE- ALEGRE SPORTSActivi tats  esportives 71,51 341/22609

2014 POMPILIO ANGLES ARASA Manteniment edi fi ci s  municipals 774,83 459/21201

2014 HECTOR SANCHO Estudis  i  trebal l s  tècnics 726,00 459/22706

2014 JORDI GAS Estudis  i  trebal l s  tècnics 1.742,40 459/22706

2014 VICTOR MORESO ARQUITECTURA I  DISENYEstudis  i  trebal l s  tècnics 4.719,00 459/22706

2014 COLOMINES Atencions  protocolaries 479,16 912/22601

2014 DELTA INDUSTRIA GRAFICA Materia l  oficina no inventariable 368,72 920/22000

2014 COPYRAPID Materia l  oficina no inventariable 131,29 929/22000

2014 TELEFONICA Serveis  telecomunicacions 995,61 929/22200

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia l s  i  a l tres 36,00 929/22603

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia l s  i  a l tres 36,00 929/22603

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia l s  i  a l tres 36,00 929/22603

2014 ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIALAnuncis  butl letins  oficia l s  i  a l tres 200,00 929/22603

2014 ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIALAnuncis  butl letins  oficia l s  i  a l tres 200,00 929/22603

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia l s  i  a l tres 119,58 929/22603

2014 ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIALAnuncis  butl letins  oficia l s  i  a l tres 200,00 929/22603

2014 VIDIELLA I ROSA Servei  consul toria  comptable 1.432,64 931/22715

Total 85.501,14  
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 Finançament que es proposa: 
 2/ Romanent líquid de tresoreria: 
ROMANENT LIQUID DE TRESORERIA NO AFECTAT I DISPONIBLE 85.501,14

 Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 Segueix la data i signatura”.  
 Una vegada assabentada la Corporació, s’aprova la proposta mitjançant la 
votació que tot seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten en 
contra. 
 El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor de la proposta. 
 El Sr. Daniel Andreu diu que el grup d’ERC vota a favor de la proposta.  
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i els vots en 
contra dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos 
Gilabert i Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment 
determinat.  

 14.- Proposta de nomenament de Jutge de pau titular de l’Aldea. 
 A continuació s’exposa als presents que des del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, se’ns ha manifestat que arrel del temps transcorregut des que es va 
nomenar l’actual Jutge de Pau titular, és hora que el Plenari de l’Aldea efectuï la 
pertinent proposta per nomenar la persona que haurà d’ostentar aquest càrrec.  
 Davant aquest esdeveniment, es va fer pública la convocatòria per tal que 
tothom que hi estigués interessat, podés aportar la documentació necessària per 
optar a ocupar la plaça de jutge de pau titular, mitjançant edictes que es van inserir 
al tauler d’edictes de la Corporació i al Butlletí oficial de la Província número 38 del 
dia 16 de febrer de 2015. 
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 D’aquesta convocatòria ha resultat que ha presentat petició per optar a ser 
nomenat Jutge de Pau de L’Aldea, el Sr. José Fernando Rico Castaño. 
 Atès que el candidat que ha presentat la sol·licitud ha presentat la 
documentació adient per fer la seva petició, 
 Atès que el Sr. Rico ha adjuntat el currículum vitae. 
 Atès que en les dependències municipals, no consta que el candidat es trobi 
dins les causes d’incapacitat que determina l’article 303 de la LOPJ que diu: “estan 
incapacitats per a l’ingrés a la carrera judicial els impedits físicament o psíquica per 
a la funció judicial; els condemnats per delicte dolós mentrestant no hagin obtingut la 
rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolós en tant no siguin absolts o 
es dicti auto de sobreseïment i els que no estiguin en el ple exercici dels seus drets 
civils”. 
 Atès que el Sr. José Fernando Rico Castaño treballa de gerent d’una societat 
limitada i per tant no està afectat d’incompatibilitat per a optar al càrrec de Jutge de 
Pau, 
 Atès que de la documentació presentada i de les dades que s’han pogut 
constatar resulta que: 
 - del Sr. Rico tenim currículum vitae, 
 - el Sr. Rico gaudeix d’experiència en el món judicial (concretament en el del 
Jutjat de Pau),  

la Corporació Municipal de L’Aldea decideix: 
 1r.- Proposar al Sr. José Fernando Rico i Castaño, perquè sigui nomenat 
Jutge de pau titular de la localitat de l’Aldea. 
 2n.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
per a la corresponent elecció i nomenament. 
 L'acord anteriorment transcrit, ha estat adoptat mitjançant la votació que a 
continuació es detalla: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten a favor.  
 El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor de la proposta. 
 El Sr. Daniel Andreu diu que el grup d’ERC vota a favor de la proposta.  
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 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat adoptat pel vot favorable dels onze Regidors que composen el Plenari i 
per tant amb el quòrum legalment determinat de la majoria absoluta.  

 15.- Ampliació, si s’escau, de l’òrgan consultiu d’assessorament 
de Protecció Civil de L’Aldea. 
 Seguint amb l’ordre del dia establert, es dóna compte de la proposta 
formulada per la Regidoria de Governació, serveis i festes, que diu literalment: 

“La Junta de Govern Local del dia 14 de setembre de 2012, va acordar crear 
un òrgan consultiu d’assessorament de Protecció Civil del Municipi de L’Aldea, per 
tal de coordinar les accions que s’haguessin de realitzar en cas que es produís una 
emergència a la localitat.  

El dit òrgan fou creat sense competències resolutòries, les qual pertoca 
adoptar als que les tenen legalment atribuïdes. 

L’òrgan va quedar integrat per les següents persones: 
 - Alcalde-President:   Daniel Andreu i Falcó. 
 - Regidor de Governació:   Simón Falcó i Moreso.  
 - Servei de policia local:  Joan A. Aguas Bedós. 
      Victor Benito Miralles. 
 - Personal de l’Ajuntament:   Lluisa Benito Pascual. 
 - Veïns:    Joan I. Salvador Salvador (Aquallar). 
      Joan Benito Pascual (Sorea). 
      Francisco Curto Panisello (Fracpa). 
      Angel Custodio Martínez Vidiella. 
      Juan Antonio Alifonso Montesó. 
 Atès que els Srs. Victor Blanch Andreu i Adriàn Andreu Blanch han demanat 
formar part de la representació veïnal en el dit òrgan.  
 Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 Primer.- Ampliar la composició de l’òrgan consultiu assenyalat amb els veïns 
Srs. Victor Blanch Andreu i Adrián Andreu Blanch. 
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 Segon.- Facultar al Sr. Alcalde perquè adopti quantes resolucions convinguin 
i signi quants documents facin falta per a la plena executivitat d’aquest acord. 
 Segueix la data i signatura”.  
 Una vegada assabentada la Corporació, acorda aprovar la proposta transcrita 
mitjançant la votació que tot seguit s’especifica: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’absté. 

El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i les abstencions 
dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos Gilabert i 
Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

 16.- Aprovació, si s’escau, de les festes amb bous a l’ermita 2015.  
El Sr. Alcalde exposa als assistents que per poder dur a terme les festes de 

l’ermita amb bous que tradicionalment es fan al municipi, la Corporació ha de 
prendre el corresponent acord, en el qual s’ha d’especificar els dies, hores i llocs on 
tindran lloc. 

Vist el contingut de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous, i després de la pertinent deliberació, s’acorda: 

1r.- Demanar autorització  a la Delegació Territorial del Govern per celebrar 
festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes de l’Ermita 2015. 2n.- 
Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 
DIA MODALITAT  HORA 

INICI 
HORA 
FINAL 

LLOC     O 
RECORREGUT 

24/05/2015 
24/05/2015 

Bous a la 
Plaça 
Bou embolat i 
vaquetes 

17:30 
23:00 

21:30 
00.00 

 
ERMITA L’ALDEA 

 
25/05/2015 
 

 
Bous a la 
Plaça 
 

 
17:30 

 

 
21:30 

 
ERMITA L’ALDEA  
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3r.- Facultar al Sr. Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui,   per a 
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els 
acords anteriors. 

L’acord anteriorment transcrit s’ha adoptat mitjançant la votació que tot seguit 
es detalla: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que vota a favor. 

El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
queda adoptat pels 11 vots a favor dels Regidors que conformen el Plenari, és a dir 
per unanimitat. 

 17.- Aprovació, si s’escau, dels dies de bous a les festes majors 
del 2015. 

El Sr. Alcalde exposa als assistents que per poder dur a terme les festes amb 
bous que tradicionalment es fan a festes majors del municipi, la Corporació ha de 
prendre el corresponent acord, en el qual s’ha d’especificar els dies, hores i llocs on 
tindran lloc. 

Vist el contingut de la Llei 34/2010, d’1 d’octubre, de regulació de les festes 
tradicionals amb bous, i després de la pertinent deliberació, s’acorda: 

1r.- Demanar autorització  a la Delegació Territorial del Govern per celebrar 
festes tradicionals amb bous amb motiu de les Festes Majors d’Agost 2015.  

2n.- Aprovar el programa d’espectacles taurins següents: 

DIA MODALITAT HORA 
INICI 

HORA 
FINAL 

LLOC     O 
RECORREGUT 

13/08/2015 
Dijous 

Bou capllaçat 
 

19:15 
 

19:45 FESTES MAJORS   
Sortida esplanada Bar 
Pescador,  Av. 
Catalunya fins Taller 
Germans Calvet.    

14/08/2015 Bou embolat i 00:00 01:00 FESTES MAJORS, 



  
 
                          
                       AJUNTAMENT DE L’ALDEA  

Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63 
e-mail: ajuntament@laldea.org 

 

Divendres 
 
 
14/08/2015 
Divendres 
 
 
 
14/08/2015 
Divendres 

vaquetes 
 
 
Bou capllaçat 
 
 
 
 
Bous la plaça 
-mascles- 
 

 
 
 

08:00 
 
 
 
 

17:30 
 
 

 
 
 

08:30 
 
 
 
 

20:30 

Plaça bous Av. 
Francesc Robert 
Graupera s/n - c/ 
Alfons Monfort 
FESTES MAJORS 
Sortida davant 
Ajuntament a l’Av. 
Catalunya s/n , tota 
l’Avinguda fins al 
número 397. 
FESTES MAJORS, 
Plaça bous Av. 
Francesc Robert 
Graupera s/n - c/ 
Alfons Monfort 

16/08/2015 
Diumenge 

Bous a la plaça 18:30 21:30 FESTES MAJORS, 
Plaça bous Av. 
Francesc Robert 
Graupera s/n - c/ 
Alfons Monfort 

17/08/2015 
Dilluns 
17/08/2015 
Dilluns 
 
 
17/08/2015 
Dilluns 
17/08/2015 
Dilluns 

Bous a la Plaça. 
 
Desencaixonada 
bou (Penya 
Calaixò) 
 
Bous a la plaça 
 
Bou Embolat i 
vaquetes( 

18:30 
 

19:30 
 
 
 

20:15 
 

22:00 

19:30 
 

20:15 
 
 
 

21:30 
 

23:00 
 

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

18/08/2015 
Dimarts 
 
 
 
18/08/2015 
Dimarts 
 

Bous a la plaça 
 
 
 
 
Bou capllaçat 

18:30 
 
 
 
 

21:30 

21:30 
 
 
 
 

22:00 

FESTES MAJORS, 
Plaça bous Av. 
Francesc Robert 
Graupera s/n – c/ 
Alfons Monfort 
 
FESTES MAJORS 
Sortida des de la plaça 
de bous, c/ 
Independència, c/ 
Terra Alta fins c/ 
Ligallo Garvallo fins 
Av. Catalunya, 
esplanada del taller 
Germans Calvet. 

19/08/2015 
Dimecres 
19/08/2015 
Dimecres 
 
 
19/08/2015 
Dimecres 
19/08/2015 
Dimecres 

Bous a la plaça 
 
Desencaixonada 
bous ( Penya 
Amics Taurins) 
 
Bous a la plaça 
 
Bou Embolat i 
vaquetes (Amics 

18:30 
 

19:30 
 
 
 

20:15 
 

22:00 

19:30 
 

20:15 
 
 
 

21:30 
 

23:00 

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

20/08/2015 
Dijous 
 
20/08/2015 
Dijous 

Bous a la plaça    
GRAN PRIX 
 
Bous a la Placa 
“vaques en 
fundes” 

19:00 
 
 

22:00 

21:30 
 
 

23:00 

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

 
21/08/2015 
Divendres 
 
 

 
Bous a la plaça  
 
 

 
18:30 

 
 

 
21:30 

 
 

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

 
22/08/2015 
Dissabte 
22/08/2015 
Dissabte 
22/08/2015 
Dissabte 

 
Bous “becerrada” 

 
Bous a la plaça 
 
Bou embolat i 
vaquetes 

 
16:00 

 
18:30 

 
22:30 

 
18:30 

 
21:30 

 
23:30 

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

3r.- Facultar al Sr. Alcalde, o membre de la Corporació en qui delegui,   per a 
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els 
acords anteriors. 

L’acord anteriorment transcrit s’ha adoptat mitjançant la votació que tot seguit 
es detalla: 
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 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que vota a favor. 
El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor. 

 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
queda adoptat pels 11 vots a favor dels Regidors que conformen el Plenari, és a dir 
per unanimitat. 

 18.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost 
de 2014. 
 Seguidament es dóna compte al Ple de l’Ajuntament, de la resolució del 
passat 26 de febrer de l’any en curs, per mitjà de la qual el Sr. Alcalde aprova la 
liquidació del pressupost de 2014 de l’Ajuntament i que presenta el següent resum: 
 

AJUNTAMENT DE                    L'ALDEA

Exercici Comptable: 2014

1. (+) Fons  líquids 317.554,73

2. (+) Drets  pendents  de cobra ment 2.301.527,90

(+) del Pressupost corrent 678.143,18

(+) de Pressupostos  ta ncats 1.622.266,71

(+) d'opera cions  no pressupostàries 35.255,84

(-) cobraments  rea litzats  pendents  d'a plica ció definitiva 34.137,83

3. (-) Obligacions  pendents  de pa gament 613.523,06

(+) del Pressupost corrent 179.731,28

(+) de Pressupostos  ta ncats 515.331,57

(+) d'opera cions  no pressupostàries 47.351,28

(-) pa gaments  rea litzats  pendents  d'aplica ció definitiva 128.891,07

I. Roma nent de tresoreria  tota l (1 + 2 - 3) 2.005.559,57

II. Sa ldos  de dubtós  cobrament 782.191,11

III. Excés  de finançament afecta t 0,00

IV. Romanent de tresoreria  per a  despeses  genera ls  (I - II - III) 1.223.368,46

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2014

IMPORTS ANY 2014

 
 Assabentat el Ple de l’Ajuntament, se’n dona per enterat. 

 19.- Informe trimestral d’intervenció. 
Tot seguit i atenent el contingut de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per 

la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes 
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat 
financera, es dóna compte de l’informe de secretaria-intervenció que literalment diu: 
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“ANTECEDENTS  

L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 
27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, determina les 
obligacions trimestrals de subministrament indicant que abans de l’últim dia del mes 
següent a la finalització de cada trimestre de l’any s’ha de trametre la informació que 
es relaciona a l’article 16 de la mateixa Ordre. 
  FONAMENTS DE DRET 

� Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF 
(OM). 

• Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat 
Financera (LOEPSF). 

• Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de 
les operacions comercials. 
INFORME 
L’article 16 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
estableix que abans de l’últim dia del mes següent a la finalització del trimestre 
caldrà trametre informació relativa: 

- a l’actualització i grau d’execució del pressupost així com la previsió de 
la seva execució fins a la finalització de l’exercici,  

- a les obligacions de tercers vençudes, líquides, exigibles, no 
imputades a pressupost,  

- a la informació trimestral relativa a informar en relació a les despeses 
pendents de pagar,  
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- a la situació dels compromisos de despesa plurianual i a l’execució de 
l’annex d’inversions i el seu finançament,  

- a l’actualització del pla de tresoreria,  
- a la informació que permeti relacionar el saldo resultat dels ingressos i 

despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de 
finançament,  

- a l’actualització de l’informe de l’intervenció del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute  

- a informació relativa a la plantilla de personal. 
  Per la qual cosa, emeto el següent informe: 

Personal 
A data 31/12/2014 l’Ajuntament de L’Aldea, té una plantilla de personal de 33 

persones els quals es troben dividits en els següents sectors: 
Sector Número d’efectius 

Administració general i resta de sectors 24 
Policia local 9 

L’execució en les despeses de personal, en termes acumulats i fins al 
31/12/2014 és de  986.978,14 €. Aquest import inclou les retribucions bàsiques, les 
complementàries, els incentius al rendiment, el fons social i la Seguretat Social.   

Indicadors pressupostaris 
El grau d’execució del pressupost d’ingressos, en termes acumulats, al 

trimestre 4art. és del 90,65%. El grau d’execució del pressupost de despeses al 
trimestre 4art. és del 87,23%. 
  Sobre la  realització dels cobraments/pagaments, és a dir, el grau de 
realització dels mateixos, en termes totals i per aquest període, determina un nivell 
de cobrament i pagament satisfactori, ja que els cobraments i pagaments s’ajusten 
als drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes, respectivament, del 
mateix període.  

Conseqüentment, per l’exercici corrent i durant aquest trimestre, el pendent 
de cobrament en termes totals és de 678.143,18 € i el pendent de pagament, de 
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179.731,28 €. Per exercici tancats, la recaptació del trimestre ha estat de 
863.119,19 €. Anàlogament, els pagaments totals durant el mateix període 
ascendeix a 560.173.36 €.  

La previsió del romanent de tresoreria per a despeses generals a la fi del 
trimestre 4art.  és de 791.056,11 €. 

En relació a la situació dels compromisos de despeses plurianuals i a 
l’execució de l’annex d’inversions i el seu corresponent finançament s’informa que 
l’ajuntament té en curs els següents projectes d’inversió dels quals s’han reconegut 
fins a la data de finalització del 4art. trimestre els següents drets i obligacions: 

Projectes de despesa RD

Desviació RD en 

relació a l'annex 

d'inversions
ADO

Desviació ADO en 

relació a l'annex 

d'inversions

Adquisició terrenys (ctra. Tortosa, 27) 0,00 0,00 48.142,20 1.142,20

Resolució Conveni Hostasol 0,00 0,00 249.000,00 0,00

Intervencions i millores 0,00 0,00 18.676,88 -49.681,20

Hostasol 3ª fase 0,00 0,00 24.354,84 0,00

Adeqüació enll. Públic i qudres elèctric 0,00 0,00 78.826,80 24.053,48

Llar atenció diürna 0,00 0,00 982,52 -17,48

Aula psicomotricitat CEIP 21 ABRIL 0,00 0,00 8.404,18 -173.095,82

Vehicle multifunció brigada 0,00 0,00 13.915,00 -85,00

Mobiliari esportiu 0,00 0,00 692,89 -1.807,11

Equipamanent policia 0,00 0,00 2.418,65 -581,35

Carpes 0,00 0,00 14.520,00 0,00

Marquesina 0,00 0,00 5.923,53 -76,47

Senyalització i panells informatius 0,00 0,00 18.891,15 6.891,15

Tractor 0,00 0,00 6.000,00 0,00

Equipament radio 0,00 0,00 1.211,64 211,64

Equipaments edificis municipals 0,00 0,00 3.671,48 -3.049,74

Equipaments informàtics Ajuntament 0,00 0,00 1.185,92 -814,08

Equipament informàtics Casal Jove 0,00 0,00 2.551,97 -2.448,03

Plans de seguretat 0,00 0,00 592,90 -5.407,10

Tancar excavacions arqueologiques 0,00 0,00 1.747,60 -52,40  
 

Les desviacions que hi han hagut en relació a la previsió que es va fer a 
l’annex d’inversions venen motivades per tractar-se del 4art. Trimestre i algunes 
d’elles no estar executades en la seva totalitat. 

En relació al pla de tresoreria, cal ressaltar que  el líquid disponible a final 
d’aquest període és de 317.554,73 €.  
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Indicadors comptabilitat nacional 
Sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compliment de la regla de la 

despesa i límit del deute viu: 
Durant el 4art. trimestre, el càlcul de la capacitat de finançament és de 

901.935,29 €. Si es compara aquest resultat, amb el mateix càlcul que es va fer en 
el moment de l’aprovació de pressupost, es comprova que el pressupost continua 
sent estable. 

La Regla de la despesa calculada en el 4art. Trimestre, dóna un import de 
compliment per 258.699,73 € 

El deute viu al finalitzar aquest trimestre és de 0,0 €.  
CONCLUSIONS 
L’ajuntament compleix en termes acumulats al trimestre 4art. amb els 

objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa. 
En relació a l’objectiu del deute viu, s’informa que al finalitzar el 4art. trimestre 

es de 0%. 
S’informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost 

d’ingressos i despeses en aquest trimestre. 
Segueix la data i signatura”.  
Assabentats els presents se’n donen per enterats, no formulant-se en vers el 

mateix cap pregunta ni debat. 

 20.- Moció en relació a l’Avinguda Catalunya. 
 A continuació es llegeix la moció presentada pels grups municipals d’ERC, 
CiU i PSC que literalment diu: 

“En Daniel Andreu i Falcó, portaveu del Grup Municipal d’’Esquerra 
Republicana de Catalunya, En Xavier Royo i Franch, portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió i Manolo Masdeu i Eixarch, portaveu del Grup Municipal del 
PSC a l’Ajuntament de L’Aldea, presenten per a ser inclosa a l’ordre del dia del 
proper Ple, la següent  

MOCIÓ EN RELACIÓ A L’AVINGUDA CATALUNYA 
Antecedents. 
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Els perjudicis que el pas de la Nacional 340 per dins la localitat de L’Aldea, al 
llarg dels anys en què hi ha transcorregut, són palesos i coneguts per totes les 
Administracions. 

Des que es va inaugurar la variant de la N-340 al seu pas per la nostra 
localitat, les reclamacions i negociacions que la Corporació Local ha efectuat i les 
gestions dutes a terme per diferents grups polítics, per tal que se’ns cedís la 
titularitat de l’Avinguda Catalunya al nostre Municipi, han estat constants. 

Les demandes de L’Aldea perquè s’atengués la petició tan reiteradament 
formulada, han resultat totalment infructuoses, doncs a hores d’ara el Ministerio de 
Fomento no sembla que tingui la intenció d’atendre-la, en les condicions que s’ha 
d’efectuar legalment un traspàs d’aquestes característiques. 

L’article 40 de la Llei 25/1988, de carreteres i l’article 127 del Reial Decret 
1812/1994, de 2 de setembre, disposen que els trams de les carreteres que 
adquireixin la condició de vies urbanes, seran lliurats als Ajuntaments. 

 L’Ordre FOM/3426/2005 va fixar les condicions per al lliurament als 
Ajuntaments dels trams urbans de la Xarxa de Carreteres de L’Estat i va determinar 
l’import que s’entregaria a cada Corporació Local per aquestes cessions de 
titularitat, el qual ascendeix a 204.644 euros per kilòmetre de carretera a cedir. 

Per quan queda exposat, es proposa al Plenari de l’Ajuntament de L’Aldea 
que acordi: 

Primer.- 
Requerir al Ministeri de Fomento que dugui a terme la cessió del tram de 

carretera N.340 de referència, lliurant a la Corporació Local la quantia que per a 
aquestes actuacions ve determinada a la Ordre que ha quedat assenyalada. 

Segon.- 
Subsidiàriament, pel cas que el Ministerio de Fomento no atengui el 

requeriment descrit a l’anterior apartat, que aquest assumeixi els treballs 
d’urbanització necessaris per a convertir l’antic tram de la N-340 al seu pas per 
L’Aldea, en via urbana integrada dins el teixit urbà de la localitat i una vegada 
finalitzats els treballs, cedeixi la seva titularitat a l’Ajuntament de L’Aldea. 
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Tercer.- 
Requerir al Ministerio de Fomento per tal que doni solució a la problemàtica 

de les dues infraestructures existents  al tram assenyalat, que són el pont, a sobre la 
riera, del “barranc dels pixadors” que no compleix amb la normativa d’inundabilitat 
de l’ACA i el pont de l’antic traçat del ferrocarril que, a part d’una gran barrera 
arquitectònica, suposa constants talls de carretera quan s’inunda i molta perillositat 
per la seva dimensió. 

Quart.- 
Lliurar el present acord a totes les Entitats Municipals de L’Aldea per tal que, 

amb aquest document com a base, puguem acordar una estratègia conjunta dels 
grups polítics i la societat civil per a reclamar una immediata solució a al 
problemàtica. 

Cinquè.-  
Trametre còpia del present acord a tots els grups polítics del Parlament de 

Catalunya i al Govern de la Generalitat per tal que donin suport a la nostra demanda 
i al Ministerio de Fomento per tal que atenguin les sol.licituds que ha quedat 
plasmada en aquesta moció.  

Segueixen la data i signatures”.  
Una vegada assabentats els presents, s’aprova la moció llegida mitjançant la 

votació que tot seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten a favor. 
Que aquesta és una moció totalment necessària pel moment en què ens trobem; 
que el Ministeri de Fomento des que ha acabat la variant, poca cosa ha fet a 
aquesta carretera; que per molt que ens la sentíssim nostra, encara pertany a 
Fomento i per tant en tenen l’obligació del seu manteniment o l’adequació del tros 
que passa per dins el poble com a via urbà i després la cessió a l’Ajuntament o que 
ens donin el finançament legalment determinat perquè la Corporació Local pugui fer 
les obres de l’adequació. Que el grup de CiU, tot i estar a l’oposició, han treballat 
molt durant tota la legislatura en aquest tema i prova d’això és què l’Elizabeth el 
dimecres va estar al Parlament, a la Comissió del Territori, on es va aprovar pel vot 
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favorable de tots els grups polítics excepte l’abstenció del Partit Popular, una 
proposta presentada per Meritxell Roigé, en la que es demanava que Fomento 
convertís la N-340 en via urbana i després la cedís al Municipi de L’Aldea; també al 
Congrés de Diputats a través d’en Jordi Jané s’han presentat mocions; i han 
comptat sempre amb l’ajut de tècnics locals experts en la matèria per a poder tirar-
ho endavant.  

El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC aprova aquesta moció. 
Manifesta el Sr. Alcalde que l’exposició de la moció i la que ha fet el Sr. Royo 
denoten que encara que som molts donant suport, l’enemic és dur i difícil, en tant 
que el Govern incompleix reiteradament les Ordres Ministerials que determinen que 
s’han de cedir les carreteres amb els 204.644 euros per cada quilòmetre cedit. Com 
a Ajuntament agraïm la col·laboració de tots els grups polítics que s’impliquen en 
aquest tema, celebrem l’aprovació de la moció que dimecres va tenir lloc al 
Parlament de Catalunya, volem deixar constància que el fet de la coincidència 
temporal de la nostra moció, amb la que es va aprovar al Parlament, dóna més 
força a totes les gestions que s’estan duent a terme, volem agrair al Joan Tardà les 
gestions que ha fet en aquest sentit, agraïm les accions que ha realitzat el Jordi 
Jané, i agraïm a tots els que puguin fer quelcom, per tal que el Ministeri de Fomento 
es sensibilitzi davant el fet que aquí hi ha un poble que durant anys ha patit més de 
17.000 vehicles diaris passant pel mig del seu poble, que va ser quelcom al que no 
es va poder negar el municipi, doncs ho passava per aquí la carretera o no podia 
passar per enlloc i que a hores d’ara el Municipi el que demana no és res més que 
allò que és just, que és que se li retorni el sacrifici que durant tants anys va fer, el 
qual en varies ocasions va comportar la pèrdua de vides humanes, i al qual mai se’l 
va recompensar, i tot això amb l’objectiu que L’Aldea pugui construir una Avinguda 
Catalunya digna del què és el nostre municipi, que contempli la solució a aquests 
dos ponts, una Avinguda Catalunya que, com reflexa la moció aprovada al 
Parlament de Catalunya, inclús s’estiri una mica a la Nacional 235 i serveixi per a la 
integració de la trama urbana. Que una de les coses per les que ha d’apostar el 
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nostre poble, és precisament perquè l’Avinguda Catalunya i la carretera de Tortosa 
siguin avingudes que tinguin un atractiu físic i urbanístic important, per tal que el 
poble de L’Aldea s’acabi de convertir en un poble comercial, d’acollida, de negocis i 
molt més bonic del que ja ara el veiem els aldeans i les aldeanes. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que la 
moció ha quedat aprovada pel vot favorable dels onze Regidors presents al Plenari, 
és a dir per unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.  

21.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
A continuació es llegeix la proposta de l’Alcaldia que diu literalment:  
“ANTECEDENTS 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 3 de març de 2015 s’ha iniciat l’expedient per 

a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits. 
FONAMENTS DE DRET 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals. 

Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 

Per tant,  
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits, per import de 85.501,14 €. 

El detall individualitzat figura a l’annex d’aquest Acord. 
Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el 

reconeixement extrajudicial de crèdits. 
ANNEX 
Reconeixement extrajudicial de crèdit: 
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Exercici Proveidor Concepte Import

2014 OBRES VENT I  SOL Cons ervacio vies  públ iques 50.467,49

2014 ASCENSORES ZENER Ascensor col ·legi 95,15

2014 GAS NATURAL consum combustible 2.814,65

2014 TEVEON Publ ici tat, propaganda i  edicions 2.000,00

2014 SETMANARI EBRE Publ ici tat, propaganda i  edicions 650,98

2014 IMAGINA RADIO Publ ici tat, propaganda i  edicions 605,00

2014 EBREDIGITAL Publ ici tat, propaganda i  edicions 1.500,00

2014 AGRUPACIO L'EMBURGADA Activi tats  Cul tura ls 1.800,00

2014 TOMAS QUERAL BRUNET Activi tats  Cul tura ls 189,60

2014 DELTA INDUSTRIA GRAFICA Edició infoa lda ia 895,17

2014 PIXPRESS Es pla i  i  parc nadal 24,20

2014 GANADERIA VILAGRASSA Fes tes  Populars 1.512,50

2014 SGAE Fes tes  Populars 2.415,00

2014 SGAE Fes tes  Populars 262,50

2014 SGAE Fes tes  Populars 210,00

2014 HILARIO PRINCEP Fes tes  Populars 3.575,00

2014 FERNANDO MACHANCOSES Fes tes  Populars 2.722,50

2014 ANGELS ANDREU Fes tes  Populars 1.492,66

2014 EMILIO ALEGRE- ALEGRE SPORTS Activi tats  esportives 71,51

2014 POMPILIO ANGLES ARASA Manteniment edi fi ci s  municipa ls 774,83

2014 HECTOR SANCHO Es tudis  i  trebal l s  tècnics 726,00

2014 JORDI GAS Es tudis  i  trebal l s  tècnics 1.742,40

2014 VICTOR MORESO ARQUITECTURA I DISENYEs tudis  i  trebal l s  tècnics 4.719,00

2014 COLOMINES Atencions  protocolaries 479,16

2014 DELTA INDUSTRIA GRAFICA materia l  oficina  no inventariable 368,72

2014 COPYRAPID materia l  oficina  no inventariable 131,29

2014 TELEFONICA Serveis  telecomunicacions 995,61

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia ls  i  a l tres 36,00

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia ls  i  a l tres 36,00

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia ls  i  a l tres 36,00

2014 ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIALAnuncis  butl letins  oficia ls  i  a l tres 200,00

2014 ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIALAnuncis  butl letins  oficia ls  i  a l tres 200,00

2014 DIPUTACIO TARRAGONA Anuncis  butl letins  oficia ls  i  a l tres 119,58

2014 ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIALAnuncis  butl letins  oficia ls  i  a l tres 200,00

2014 VIDIELLA I  ROSA Servei  cons ultoria  comptable 1.432,64

Total 85.501,14

 Segueix la data i signatura”.  
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Una vegada assabentats els presents, s’aprova la proposta llegida mitjançant 
la votació que tot seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten en 
contra. Que aquest expedient es tramita per incloure les factures extrajudicials, és a 
dir aquelles que s’han gastat una vegada exhaurides les partides del pressupost de 
l’any 2014; que són 85.000 euros de despeses que es van fer de més de les que 
estaven previstes en el  pressupost. Que aquest és un dels assumptes que ells, i 
concretament Elizabeth Zapater, ha anat denunciant i fiscalitzant cada any a través 
de la comissió especial de comptes. Que no formula aquesta exposició perquè 
senzillament ell vol fer-ho així i prou, sinó que en el mateix informe d’intervenció es 
diu que s’han d’exigir les responsabilitats derivades de la no existència de crèdit 
suficient i adequat en el pressupost. Que ells consideren que gastar més del que 
toca, no és gens oportú. Que ells podrien entendre que, per exemple els 
subministraments del gas, de l’electricitat, etc es fa difícil poder preveure l’import, 
però hi ha altres factures que no hauria de passar, doncs hi ha, per exemple, un 
total d’uns 6.000 euros en temes de publicitat, propaganda, edicions i mitjans de 
comunicació i davant això pregunten: tant necessari era gastar-ho en aquell 
període, no tenint consignació pressupostària?, o també els 14.000 euros 
aproximats que hi de festes i davant això pregunten: si les festes són a l’agost, no hi 
ha hagut temps per fer un expedient de modificació de crèdits per poder-ho posar 
en el pressupost adient, o potser no hi havia diners a retirar d’un altre lloc i poder-ho 
destinar a això, o no es volia que es sabés que en festes també s’han excedit i no 
són tan econòmiques com se’ls havia dit?. Que ells creuen que 85.000 euros de 
factures gastades de més, torna a ser una exageració; que saben que ara l’equip de 
govern ho aprovaran i estaran dins la Llei, però que això s’hagués pogut evitar si no 
s’hagués gastat més del que tocava dins l’any 2014. 

El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC aprova la proposta. Diu el 
Sr. Alcalde que vol puntualitzar que el compte 413 es fa servir a quasi tots els 
Ajuntaments perquè quan les partides a final d’any estan pràcticament exhaurides i 
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ja no es poden modificar, perquè fins i tot no es tindria temps per acabar 
l’expedient, aleshores les factures es paguen a càrrec de l’exercici següent. És un 
exercici de transparència, no hi ha cap voluntat d’amagar res sinó d’explicar 
clarament com s’han gastat totes i cadascuna de les partides i com que és un 
mecanisme que contempla la Llei, que no és cap qüestió ni il·legal, ni al·legal, sinó 
contemplada a la Llei, malgrat aquesta també recomana que no s’empri, quan no hi 
ha altra remei s’ha d’utilitzar. I que en ares d’aquesta transparència també ha de dir, 
que any rere any s’ha anat millorant el sistema pel qual s’aplica aquest 413. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i els vots en 
contra dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos 
Gilabert i Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment 
determinat.  

 22.- Proposta de l’Alcaldia envers modificació cobrament segon 
període IBI urbana 2015. 
  Tot seguit es dóna compte de la proposta formulada pel President de la 
Corporació, que és del següent contingut literal: 
 “Primer.-  

(i) 
Ates que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local, (en endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la 
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
 (ii) 

Atès que l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de 
novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les Administracions 
Públiques prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres 
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències. 
 (iii) 
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Atès que en matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de 
Dret públic que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en 
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals 
podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants 
ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 

(iv) 
Atès que la complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, 

al mateix temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de 
cara a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la 
utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
 Va delegar a l’organisme autònom de l’Excma. Diputació de Tarragona, Base 
gestió d’ingressos, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos de l’Ajuntament de L’Aldea, pel que fa referència, d’entre d’altres, a 
l’impost sobre béns immobles i impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Segon.- 
 Atès que cada exercici econòmic, l’Ajuntament de L’Aldea ha de comunicar a 
Base gestió d’ingressos de la Diputació de Tarragona, el període de cobrament 
perquè aquest Organisme pugui dur a terme la delegació efectuada. 
 PROPOSO: 
 1er.- Que  la data de cobrament del segon període d’IBI d’Urbana 2015, en 
lloc de ser del 28/08/2015 al 30/10/2015 sigui del 01/08/2015 al 08/10/2015. 

2on.- Comunicar l’acord als serveis adients als efectes que corresponguin. 
 3er.- Donar compte d’aquest acord al Ple de la Corporació. 
 4art.- Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i 
signar quants documents siguin necessaris per a l'executivitat d'aquest acord. 

Segueix la data i signatura”.  
El Sr. Alcalde explica que la proposta es formula arran de la recomanació que 

ens ha fet Base, que és l’organisme de recaptació, i es fa per aconseguir que les 
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bestretes que ens lliura l’organisme de recaptació, arribin a la Corporació Local dins 
l’any natural, doncs de la manera que es feia fins ara, la bestreta última de l’any 
arribava a l’Ajuntament dins l’exercici econòmic següent. 

Una vegada assabentats els presents, s’aprova la proposta llegida mitjançant 
la votació que tot seguit s’assenyala: 
 El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten en 
contra. Exposa que entenen el tecnicisme que ha explicat el Sr. Alcalde, però també 
saben que amb aquest procediment, la Corporació Local tindrà la recaptació un 
mes abans i això podrà servir per ajudar a quadrar o organitzar el finançament o la 
tresoreria de l’Ajuntament. Que ells voten en contra perquè, malgrat només siguin 
28 dies o un mes, ara es passarà del 28 d’agost al 30 d’octubre, al 1 d’agost al 8 
d’octubre, amb això ens trobarem que la gent quan estaran a una tarda de bous, 
per exemple, quan l’endemà vagi a treure diners de la Caixa veurà que li han 
carregat l’Ibi; que malgrat ara tots els mesos són dolents, aquesta és una mala 
època, doncs per molts aldeans les festes són les seves úniques vacances i per 
tant no és massa adient que nosaltres a aquest fet hi afegim que els carreguem l’IBI 
en aquestes dates; que ja saben que després de l’agost ve el setembre i aleshores 
les Ampes criden pel material escolar i llibres, etc però no creuen que aquest canvi 
sigui oportú i per tant no poden estar d’acord amb aquesta modificació. 

El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor. 
 El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC aprova la proposta. El Sr. 
Alcalde diu que, precisament per evitar que fos gravós per les economies locals, es 
va dividir en dos el pagament de l’Ibi. Que es fa la proposta perquè així ens ha 
recomanat Base que ho féssim i perquè realment amb aquesta modificació, podrem 
aconseguir pagar els proveïdors amb més celeritat i liquidesa al final de l’any, no 
tenint que fer-los esperar per cobrar els serveis prestats. 
 El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord 
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i els vots en 
contra dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso, Carlos 
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Gilabert i Mangrané i Gemma Meca i Estorach i per tant amb el quòrum legalment 
determinat.  

 23.- Donar compte del informe d’intervenció sobre el compliment 
dels requeriments legals una vegada aprovat el pressupost del 2015 i 
liquidat el de l’any 2014. 
 Seguidament es llegeix l’informe d’invertenció, vers el compliment dels 
requisits legals, una vegada aprovada la liquidació del pressupost de l’any 2014, i 
aprovat el pressupost de l’any 2015, que diu literalment: 
 “ANTECEDENTS 

En data 12 de desembre de 2014 el Ple de la Corporació va aprovar el 
Pressupost de l’exercici 2015.  

En els càlculs de l'estabilitat i regla de la despesa es van utilitzar previsions 
de la liquidació de drets reconeguts nets i obligacions reconegudes netes del 2014. 

En el càlcul del deute viu es van utilitzar els drets reconeguts nets de la 
darrera liquidació aprovada, és a dir, del 2013. 

En data 20 de febrer de 2015 es va aprovar la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2014. 

FONAMENTS DE DRET 

Es fonamenta en la normativa reguladora del principi d'estabilitat 
pressupostària al sector públic local, de càlcul de la regla de despesa  

a) Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 

b) Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en 
el sector públic. 

c) Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local. 

d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) que aprova el Text 
Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació amb el Principi 
d'Estabilitat Pressupostària. 
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e) Manual de càlcul del dèficit en comptabilitat nacional adaptat a les 
corporacions locals, publicat per la Intervenció General de l'Administració de 
l'Estat, Ministeri d'Economia i Hisenda. 

• Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la 
LOEPSF per corporacions locals, 3ª edició. IGAE. 

• Manual del SEC 95 sobre el Dèficit Públic i el Deute Públic, publicat per 
Eurostat. 

• Reglament 2223/1996 del Consell de la Unió Europea. 
• Reglament 2516/2000, del Consell de la Unió Europea. 

CONCLUSIONS 

A partir de les dades de la liquidació de l'exercici 2014 s'han recalculat el 
compliment dels objectius d'estabilitat, regla de la despesa i deute. 

En relació a l’objectiu d’estabilitat pressupostària: 

L'entitat local presenta una capacitat/necessitat de finançament d'acord amb 

el detall següent: 

En relació a la regla de la despesa: 

L'entitat local compleix la regla de la despesa d'acord amb el detall següent: 

 

 

 

 

2015

Ingressos no financers 3.764.815,94

Ajust d'ingressos -119.108,18

Ingressos ajustats 3.645.707,76

Despeses no financeres 3.566.529,93

Ajust de despeses -285.026,12

Despeses ajustades 3.281.503,81

Superàvit no financer 198.286,01

Ajustos 165.917,94

Capacitat de finançament 364.203,95
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Sobre l'objectiu del deute viu: 

2014 2015

Despeses capítulos 1 a 7 3.279.085,93 3.566.529,93

Interessos (sense comissions) 760,67 474,67

Suma de capítols 1 a 7 de despeses 3.278.325,26 3.566.055,26

      AJUSTOS Càlcul despeses no financeres segons el SEC 22.683,87 -407.709,99

         (-) Venda de terrenys i  altres inversions reals 0,00 0,00

         (+/-) Inversions realitzades per compte de la Corporació Local 

(6) - -

         (+/-) Execució d'Avals 0,00 0,00

         (+) Aportacions de capital 0,00 0,00

         (+/-) Assumpció i  cancel·lació de deutes - -

         (+/-) Despeses realitzades a l 'exercici pendents d'aplicar al 

pressupost 22.683,87 -10.301,14

         (+/-) Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les 

Associacions público privades - -

         (+/-) Adquisicions amb pagament aplaçat 0,00 0,00

         (+/-) Arrendament financer 0,00 0,00

         (+) Préstecs - -

         (-) Mecanisme extraordinari de pagament proveïdors 2012 - -

         (-) Inversions realitzades per la Corporació local per compte 

d'una altra Administració Pública (7) - -

         (-) Grau d'execució -397.408,85 

         (+/-) Altres (Especificar) (5) - -

         (-) Despeses finançades amb superàvit 0,00

Despeses no financeres termes SEC excepte interessos del deute 3.301.009,13 3.158.345,27

   (-) Pagaments per transferències (i  altres operacions internes) a 

altres entitats que integren la Corporació Local (3)

   (-) Despeses finançades amb fons finalistes procedents de la Unió 

Europea o d'altres Administracions públiques -497.331,26 -448.279,74

      Unió Europea 0,00 0,00

      Estat 0,00 0,00

      Comunitat Autònoma 281.036,11 180.448,16

      Diputacions 216.295,15 263.831,58

      Altres Administracions Públiques 0,00 4.000,00

   (-) Transferències per fons dels sistemes de finançament (4)

Total de Despesa computable de l'exercici 2.803.677,87 2.710.065,53

Variació PIB 2.840.125,68

Modificacions normatives 0,00

Total despesa computable REGLA DE LA DESPESA 2.840.125,68

Marge de compliment 130.060,15
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D'acord amb el següent detall: 
31/12/2015

Deute viu 0,00

Ingressos corrents ajustats 0,00

Rati de deute viu 0,00  
Conclusions finals: 

L'entitat local compleix tenint en compte les dades de la liquidació, els 
objectius que estableix la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

Segueix la data i signatura”.  
Assabentats els presents se’n donen per enterats, no formulant-se en vers el 

mateix cap pregunta ni debat. 
 

PART DE CONTROL 

 

 24.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia de la 107 de 
l’any 2014 a la 17 de l’any 2015. 

 Es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia que van des del número 107 
de l’any 2014 a la 17 de l’any 2015, l’extracte de les quals és el que tot seguit es 
detalla:  
107 09/12/2014 CONVOCATORIA PLE 12/12/2014 
108 09/12/2014 DELEGACIO ALCALDIA SIMON FALCO MORESO 
109 10/12/2014 CONVOCATORIA JGL 15/12/2014 
110 16/12/2014 CONTRACTACIO MONITORS PARC NADAL 2014 
111 22/12/2014 CONTRACTACIO PRE-MONITORS PARC NADAL 201 4 

  
 

EXERCICI 2015 

1 14/01/2015 
EXPEDIENT PROTECCIO LEGALITAT URBANISTICA 1/2015 co ntra Jose Cid  
Chavarria 

2 15/01/2015 CONVOCATORIA JGL 19/01/2015 
3 21/01/2015  DESESTIMENT I ARXIU EXP OBRES A NOM D E JOSEP Mª BRULL 

4 2301/2015 
 DESESTIMENT I ARXIU EXP OBRES 134/04 A NOM DE MANUELA GARCIA  
 GOMBAU 

5 26/01/2015 DELEGACIO BODA CIVIL AL REGIDOR SIMON FALCO 

6 28/01/2015 
RENUNCIA CANVI DE LLICENCIA D'ACTIVITAT ROQUE JACIN TO LEON  
ROSARIO 

7 30/01/2015 CONVOCATORIA JGL 02/02/2015 
8 09/02/2015 DECLARACIO CADUCITAT EXPEDIENT 19/13  A NOM DE SANDY GARCIA 
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9 12/02/2015 CONVOCATORIA JGL 16/02/2015 
10 20/02/2015 EXPEDIENT DE PROTECCIO LEGALITAT URBA NISTICA JOSE CHAVARRIA 
11 20/02/2015 INCOACIO EXPEDIENT LIQUIDACIO PRESSUP OST 2014 
12 26/02/2015 CONVOCATORIA JGL 02/03/2015 
13 26/02/2015 DELEGACIO BODA CIVIL AL REGIDOR SIMON  FALCO 
14 26/02/2015 APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST 2014 

15 03/03/2015 
AUTORITZACIO CANVI DE VEHICLE PER ACTIVITAT DE TAXI  A FRANCISCO  
BLANCH ARMENGOL 

16 03/03/2015 INICI EXPEDIENT SUPLEMENT DE CREDIT 
17 03/03/2015 EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CREDIT 

De les quals el plenari se’n dóna per assabentat. 

 25.- Informes d’Alcaldia. 
 Seguint amb l’ordre del dia establert, el President del Consistori informa dels 
següents temes: 

(1) 
Que ja s’han començat les obres, tan llargament reivindicades, que es van 

adjudicar per dur a termes les obres de l’aula de psicomotricitat del Col.legi 21 
d’abril. Que les mateixes es pagaran per mitjà de recursos propis i de la subvenció 
del PUOS i està previst que es pugui fer servir a l’inici del proper curs escolar.  

(2) 
 S’han iniciat les obres d’ampliació del pati de lleure del Col.legi Maria Garcia 

Cabanes. L’Ampa d’aquella escola i la Regidoria de l’Ajuntament van creure oportú 
que s’aprofités un espai per als infants que es queden al migdia a l’escola. 

(3) 
Estant a punt d’acabar-se les obres que s’han dut a terme per acabar el 

Centre de Dia, doncs pràcticament estan a punt de donar-nos el final d’obra.  
(4) 
El diumenge passat, es va inaugurar finalment la pista de bitlles de L’Aldea, 

que està al costat de l’Estadi de l’Unió amb la qual cosa s’ha posat un nou 
equipament al servei del poble i per donar el missatge que li ha fet arribar el Club de 
Bitlles, ha de dir que no només es pot fer servir per la gent gran, sinó que també és 
per a la joventut. 

(5) 
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Dissabte passat es va dur a terme, la iniciativa de donar “un cop” per la 
pobresa infantil. Es van recaptat més de 700 euros, la qual cosa és una bona notícia 
per la Creu Roja de l’Ampolla i que servirà per apaivagar aquesta lacra que pesa 
sobre la societat. 

 (6) 
S’ha mantingut una entrevista amb el President del Consell Comarcal del 

Baix Ebre, en la qual es va parlar de la planta de transferència i de les solucions que 
s’hauran de trobar davant la disminució d’ingressos que tindrem. També es va parlar 
de la futura planta de triatge d’envasos, per a la qual hi ha una subvenció 
d’ecoembes. 

(7) 
Continua la tasca de formació que es du a terme al Casal de Joves de 

L’Aldea, amb nous cursos organitzats per les Regidories de Joventut i Educació, els 
quals compten amb força assistència.  

 (8) 
Estan molt avançades les obres de restauració de l’espai de lleure de nt a la 

Torre de la Candela. Que mentrestant es duien a terme, vàrem tenir la sort de trobar 
un “algiu” o cisterna d’època medieval que donarà més interès històric i patrimonial a 
aquell indret.  

(9) 
S’ha de felicitar, una vegada més, el Club Patí de L’Aldea, aquesta Entitat 

que ens fa sentir tant orgullosos a tots els vilatans, pels nous èxits que ha 
aconseguint, doncs ha obtingut la medalla d’or de Catalunya i ha assolit el 
Campionat d’Espanya.   

(10) 
S’ha augmentat la partida econòmica que dins el pressupost es destina a 

subvencionar els llibres de text i, a més a més, s’han subvencionat nou persones 
que cursen els seus estudis a distància. 

 (11) 
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Hi ha hagut 19 negocis nous que s’han obert a L’Aldea durant l’any 2014, els 
quals s’han acollit al Plamet II, la qual cosa ha de servir perquè hi hagi més 
moviment econòmic i més activitat a la nostra localitat. 

(12) 
Com sap tothom, l’Ajuntament de L’Aldea va interposar una denuncia contra 

Bankia per la seva responsabilitat envers la crisis de la Cooperativa de L’Aldea i els 
advocats de Bankia van al·legar per tal que es desimputés la seva representada; 
doncs bé, a hores d’ara ja sabem que no se’ls han admès les al·legacions, que per 
part de Fiscalia es demana mantenir la imputació de Bankia i que la Jutgessa ha 
fixat per al dia 11 de maig la declaració de l’Entitat., la qual cosa és una bona notícia 
per L’Aldea.   

 (13) 
Per part de Becsa s’està duent a terme l’arranjament de diversos trams de 

carrers de la localitat que estaven en molt mal estat.  
(14) 
S’ha efectuat una millora del mobiliari de la zona d’Hostasol, mitjançant la 

implantació d’un pipi-can. 
(15) 
S’ha executat la millora de la senyalització i seguretat vial de vàries cruïlles 

del poble, agraint una vegada més al Sr. Ventura pel tema de la cruïlla de la 
carretera de l’Ermita. 

 (16) 
Hi ha hagut una millora a l’enllumenat de l’entrada a la N-235. 
(17) 
Ens hem queixat de certs desperfectes que van sortir a la nova rotonda i els 

responsables de carreteres ens van dir que havien fet un experiment i que com que 
no els havia anat molt bé, que en breu ho arranjaran de la millora manera possible.  

 (18) 
La liquidació del pressupost de 2014 s’ha dut a terme amb un total de 

tresoreria a final d’any de 317.554,73 euros i un romanent de tresoreria de 
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1.223.368,00 euros, el qual és 227.000 euros superior al del darrer exercici. Que és 
una bona notícia per a l’índex de fiabilitat econòmica del nostre Ajuntament i de la 
higiene del nostre Consistori. Que com sempre que parla de liquidacions, ha de dir 
que de vegades quan hi ha una liquidació negativa, la raó és pot deure a què s’ha 
incrementat el patrimoni o s’han millorat els serveis i per tant no és dolent. I que el 
fet que ara la liquidació hagi estat positiva i que tinguem liquidesa, a part de ser bo 
per l’índex de fiabilitat econòmica i de higiene dels comptes del nostre Consistori, 
farà que el proper equip de Govern que surti de les eleccions del proper maig, tingui 
les mans lliure per assolir el què es proposin. 

(19) 
Que es feliciten de què els 400.000 euros famosos per al Centre de Dia, que 

tanta discussió han provocat, s’hagin posat en els pressupostos i que aquell 
compromís adquirit s’hagi pogut portar a bon fi. Que l’únic que vol es felicitar a tots 
els que ho han fet possible, doncs no importa si ha estat ERC, si ha estat CiU, 
l’important és que s’ha aconseguit.  

Dels quals el plenari se’n dóna per assabentat. 

26.- Proposicions Urgents.   
No se’n formula cap.  

27.- Control dels Òrgans de la Corporació. 

 a) Precs, b) Preguntes. 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Royo i aquest diu que aquest punt és el 

que ens dóna potestat als grups que estem a l'oposició, en aquest cas a CIU, per 
poder fer precs o fer preguntes o queixar-nos, o a vegades qüestionar com s'han fet 
les coses; moltes de les coses que ara ens acaba de nombrar l'alcalde, ara les 
podríem debatre aquí, tant del tema d'obres, com del tema de comptes, on l'Elisabet 
ho te molt clar, però avui és l'últim ple de la legislatura, i en contra de la creença de 
molts que podrien pensar que ara és el moment de treure tota l'artilleria, i dir no se 
què o no se quants, jo, com a portant-veu que soc, aquesta legislatura, de CIU, i 
tenint en compte que per a mi és l'últim ple que faig a l'Ajuntament, com a mínim 
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durant un temps, no vull que la meva imatge sigui la d’una lluita, d’un debat, i per 
aquest motiu, amb el permís dels meus companys de grup, diré quatre paraules, 
perquè crec que és el més adient que he de fer. 

Diu el Sr. Royo que porta dotze anys de Regidor, que són molts anys, i quant 
són tants anys, s'ha de fer un parèntesis en aquesta vida, i més en una casa com 
aquesta, en que has d'aprendre i has d'utilitzar moltes energies personals per poder 
tirar endavant la teva feina, si és que la vols fer ben feta, si és que tens molt 
compromís amb el càrrec, la qual cosa de vegades no tothom té.  

Continua dient el Sr. Royo que en aquesta legislatura ha tingut la sort de tenir 
càrrecs territorials bastant importants, els quals ha tingut en tant que regidor de 
L’Aldea, però malgrat això, la conclusió a la que arriba al final de la legislatura, és 
que la seva passió és ser regidor de l'Ajuntament de l'Aldea; que no hi ha rés més 
bonic que ser Regidor, que ha gaudit, malgrat els disgustos que pots tenir i que no 
canvia un càrrec territorial, per ser regidor de l'Ajuntament de l'Aldea.  

El Sr Royo explica que quan un es presenta a unes eleccions, ho fa per a 
governar, mai es presenta per estar a l’oposició, sempre s’entra perquè es tenen 
idees pel poble i perquè es creu que les idees d´un són les més adequades pel 
poble. Malgrat això, de vegades et trobes que pels resultats et toca estar a 
l'oposició, una cosa una mica difícil, perquè si tu, que entres per a construir, de cop i 
volta has de canviar el xip, i has de començar a qüestionar totes aquelles coses que 
es fan, ... es difícil en tant que tens el dret de qüestionar coses, però el que no pots 
fer és qüestionar-les totes, ja que el poble també ha d'anar avançant. De vegades hi 
ha coses que un mateix no les faria d’aquell manera, però s’ha d’entendre que s’ha 
d’avançar. Que si ell que porta 28 anys de professional a l’empresa on treballa, on 
se li paga i on és un professional molt reconegut, de vegades s’equivoca, segur que 
els que són càrrecs públics, alguna vegada, en alguna decisió, en algun comentari, 
en alguna acció, en qualsevol cosa ens equivoquem. 

Diu el Sr. Royo que si alguna vegada, ell o el seu grup ha fet algun comentari, 
alguna observació, alguna acció, alguna recomanació, sigui el que sigui, i no ha 
estat de l’agrad, o ha molestat a alguna aldeana o aldeà, els demana disculpes, 
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perquè no era la seva intenció, ja que quan van entrar a l’Ajuntament ho van fer per 
a fer bé als aldeans.   

Que en relació als agraïments, vol fer-ho primer de tot als 716 aldeans que 
els van votar les últimes eleccions, els quals els van donar molta força a nivell local, 
però també a nivell territorial, i amb aquesta han aconseguir ser un grup que avui 
està predisposat i està preparat per assolir el govern de l'Aldea. A Joaquim 
Vilagrasa, perquè aquí som 11 regidors i molts dels què hi som, és mercès a que el 
cap de llista ha cregut en vosaltres en algun moment, o ho ha proposat als militants i 
ho hem pogut ser, sinó molts dels que estem aquí, probablement no hauríem arribat 
mai a ser regidors i jo això li ho dec a Joaquim Vilagrasa; Joaquim Vilagrasa a mi 
em va deixar complir la il·lusió de la meva vida, ser regidor; era la il·lusió de la meva 
vida i ho continua sent. A Lluís Soler, ja que he tingut la sort de treballar al costat 
d'aquest gran polític que tenim al nostre territori, i del qual ens hem d’aprofitar 
mentre el tinguem, malgrat que quan estigui a Barcelona, perquè confio que ell aviat 
o tard arribarà a Barcelona, també ens en podrem aprofitar; jo he tingut el gust de 
treballar amb ell, el gust de que m'hagi donat la seva confiança i gràcies a la qual he 
pogut ocupar llocs com a regidor Aldeà, la qual cosa ha beneficiat el poble de 
l'Aldea, les aldeanes i els aldeans. Al meu pare i a la meva mare, doncs ha estat 
gràcies a ells que he estat càrrec públic; a casa meva es parlava de segregació, de 
futbol, de càmera arrossera, d’associació de comerciants i de l'Ajuntament; el meu 
pare va formar part, no només de la junta de segregació, sinó que va ser el primer 
tinent d'alcalde que hi va haver a l'Ajuntament de Deltebre, i això a mi m'ho va 
inculcar des de petit a les menjades de casa, i gràcies a això he tingut el sentiment 
de vocació de servei públic. A la dona i als meus fills, els grans sacrificats perquè tu 
puguis arribar a ser algú en aquest poble i en la vida política; estic molt orgullós dels 
meus fills, perquè tot i que són molts els moments en què no he estat amb ells, la 
línia que porten és admirable; clar que què ha de dir un pare dels seus fills no?, però 
ho dic i a la vista està.  

Acaba la seva intervenció dient que de la seva carrera política s’en porta el 
millor, l'amistat de la majoria dels aldeans, siguin votants seus o no ho siguin; que 
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aquí mateix, en aquesta sala té exemples molt clars de votants i de no votants; que 
per ell és un orgull, perquè no tothom se’n pot anar de la política amb tantes 
amistats; que es sent valorat, es sent respectat per la majoria; que quan va entrar 
aquí a l'ajuntament, era una persona completament desconeguda, i ara és totalment 
al contrari, la qual cosa representa per a ell tot un orgull. I que mentre avui, per 
desgracia, pels mitjans de comunicació veiem polítics amb molt de renom, siguin els 
que siguin, que per desgràcia de la política s’han endut altres coses, ell se'n du 
l'amistat, l'estima, el respecte de les aldeanes i dels aldeans, i que els assegura que 
val més la pena això, que tots els diners del món. Moltes gràcies. 

El Sr. Alcalde diu que avui és l'últim ple de legislatura, que avui podria fer un 
discurs llarg, però per respecte a les paraules que ha dit el Sr. Royo, només dirà 
quatre coses. Sr. Royo vostè i jo hem sigut rivals polítics, no hem sigut enemics, 
hem passat èpoques molt dures, però sempre ha estat buscant el benefici de la 
gent; Sr. Royo el fet que un faria les coses d'una manera i l'altre ho faria d'una altre, 
ha anat sempre en favor del poble. Li agraeixo la seva conducta, ja que sé 
perfectament que estar on està el cap de l’oposició és més difícil que estar on estic 
jo i malgrat en ocasions ho hem passat malament, crec que sempre ho hem sabut 
portar força bé. Per tant, moltes gràcies.  

El Sr. Alcalde es dirigeix a la Secretària i li diu Montse, el què has fet per 
aquest poble, jo crec que des de l'any que et vas posar aquí, el 2006, és d'alguna 
manera revitalitzar-lo, regenerar-lo, i posar-lo en la línia de flotació del què 
jurídicament li feia falta. No ho faré molt llarg, perquè m'has demanat que no parlés, 
però alguna cosa havia de dir perquè sou els dos exemples d’acabar de posar 
serietat a la vida política d'aquest poble, tu la jurídica i Xavier la política, amb uns 
resultats del seu grup de 700 i pico de vots, que són molts vots. Montse, molt agraït 
en nom personal meu pel que m'has ensenyat, molt agraït, pressuposo que de part 
de tot el poble de l'Aldea, dels que saben i dels que no saben el què has fet per ell, 
pel sacrifici que has fet; no ho vull fer llarg, perquè he dit que les paraules 
preeminents eren les de Xavi, però desitjo que el vostre exemple, l'exemple de tota 
la donació que pot fer la gent per a aquest poble, serveixi perquè després de la 
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propera comtessa electoral, treballem fort tots, per tenir carrers dignes, perquè els 
polígons tirin endavant,  perquè la nacional 340 sigui una realitat, perquè la 
cooperativa s'arregli, i perquè es dinamitzi el comerç i la gent del nostre poble. 
Moltes gràcies. 

 
No es fa cap més prec ni pregunta la constància en acta de la qual es demani 

o es consideri d’interès. 
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, una vegada aprovada i passada al plec de fulls de les actes del Ple, 
signaran el Sr. Alcalde i la Secretària en compliment del disposat al rof i la certifico 
amb la meva signatura.          - 
 
 
 
 


