ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA
Número: 2/2020.
Data: 14 de maig 2020.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 21:35 hores
Lloc: Sessió telemàtica.

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch - Junts per L’Aldea
Regidors/es: - Irene Negre Estorach
- Junts per L’Aldea
- Mº Pilar Centelles Mas - Junts per L’Aldea
- Josep Franch Pellisé
- Junts per L’Aldea
- José Caballé Estorach - Junts per L’Aldea
- Berta Royo Cervera
- Junts per L’Aldea
- Simon Falcó Moreso
- Endavant L’Aldea
- Albert Borràs Tafalla
- Endavant L’Aldea
- Toni Gilabert Rodriguez - Endavant L’Aldea
- Elisabet Fabuel Quesada - Endavant L’Aldea
- Joaquim Cugat Paulino - Endavant L’Aldea
Secretaria Accidental:
- Joan Rallo Ventura

XAVIER ROYO FRANCH
30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

Fonaments.De conformitat amb l’article 17 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic,
on s’estableix en el seu la possibilitat que els òrgans col·legiats de les administracions
públiques es reuneixin a distància.
De conformitat amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 i
posterior pròrroga.
De conformitat amb la Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020 de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de
residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i
econòmica.
Essent el dia catorze de maig de dos mil vint, i prèvia convocatòria a l’efecte, es
reuneixen els Regidors i Regidores assenyalats a l’encapçalament, sota la Presidència
del Sr. Alcalde en Xavier Royo i Franch, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària
telemàtica, on l’Alcalde-President, la portaveu del grup municipal Junts per L’Aldea,
Sra. Irene Negre i , el portaveu del grup municipal Endavant L’Aldea, Sr. Albert Borràs,
es troben al saló de plens de l’Ajuntament de L’Aldea i la resta de membres segueixen
la sessió des dels seus domicilis.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401
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Després del minut de silenci, es va entrar a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia i s’adoptaren els següents acords:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA URGENT
DE DATA 23 DE GENER DE 2020.
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 extraordinària urgent del dia 23 de gener de 2020 que se’ls hi va
lliurar juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa
l’article 80 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

No es presenten objeccions a la votació l’acta corresponent a la sessió de data 23 de
gener de 2020.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=163
2n.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL
EN L'EXERCICI 2020. NÚM. EXP.: 2020/387.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET
1. El Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19, de 27 de gener de
2020), regula en el capítol 2 les despeses de personal al servei del sector públic i
estableix, a l’art. 3. Dos que, en l’any 2020, les retribucions del personal al servei del
sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat pels dos
períodes de la comparació, tant pel que respecta a efectius de personal com a
l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del
0,25% per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà, en còmput anual. Les
despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment en
2020 respecte a les de 2019. A aquest respecte, es considera que les despeses en
concepte d’acció social són beneficis, complements o millores distintes a les
contraprestacions pel treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades
necessitats conseqüència de circumstàncies personals del citat personal al servei del
sector públic.
A més de l'anterior, assenyala també el citat article 3.Dos que, si l'increment del
Producte Interior Brut (PIB) a preus constants en 2019 arribés o superés el 2,5 per
100, s'afegiria, amb efectes d'1 de juliol de 2020, un altre 1 per 100 d'increment
salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per cent assenyalat, l’increment disminuirà
proporcionalment en funció de la reducció que s’hagi produït sobre aquest 2,5 per
cent, de forma que els increments globals resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
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PIB igual a 2,4: 2,80%
A efectes del disposat en aquest apartat, en el que a increment del PIB es refereix, es
considerarà l’estimació de l’avanç del PIB de cada any publicada per l’Institut Nacional
d’Estadística (INE). Un cop publicat, i prèvia comunicació a la Comissió de Seguiment
de l’Acord per a la millora de l’ocupació pública i de condicions de treball de 9 de març
de 2018, mitjançant Acord de Consell de Ministres s’aprovarà, en el seu cas, l’aplicació
de l’increment. Del citat Acord es donarà trasllat a les Comunitats Autònomes, a les
Ciutats Autònomes i a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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2. L’esmentat Reial decret-llei, també amb caràcter bàsic, regula al seu article
3.Cinc.1, les quanties que els funcionaris han de percebre, en concepte de sou i
triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020.
Igualment a l’article 3.Cinc.2 es recullen les quanties que els funcionaris han de
percebre en concepte de sou i triennis en les pagues extraordinàries de juny i
desembre de l’any 2020.
L’art. 6 del repetit Reial decret-llei estableix els imports corresponents al complement
de destí d’aplicació als funcionaris d’Administració local per remissió de l’art. 168 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei
de les entitats locals.
3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 3.Quatre del referit Reial
decret-llei 2/2020 disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà
incrementar-se en el percentatge màxim previst en l’apartat Dos d’aquest article, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està integrada pel
conjunt de retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal l’any
anterior, tenint en compte en còmput anual, l’increment vinculat a la evolució del PIB
autoritzat en 2019.
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b)
les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les
indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, estableix que seran objecte de negociació, en el seu àmbit
respectiu i en relació amb les competències de cada administració pública i amb
l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: a) l’aplicació de
l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques
que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats
autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels
funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària; (...) g) els criteris
generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes passives; (...) i)
Els criteris generals d’acció social.
En virtut de l’anterior, en data 10 de març de 2020 es va dur a terme la corresponent
negociació col·lectiva dels aspectes que han de ser objecte de negociació, segons la
qual:
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- Es va pactar l’increment de màxims del 2 per cent de forma lineal per a tots els
empleats públics de l’Ajuntament, dins del límit legal permès pel Reial decret llei
2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions
en l’àmbit del sector públic.
- Igualment, es va pactar que, si es compleixen els requisits establerts en el Reial
decret-llei 2/2020, es portarà a terme, un increment lineal, l’increment global màxim
determinat per l’increment del Producte Interior Brut (PIB) establert en l’art. 3.Dos,
segon paràgraf del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de desembre, amb efectes 1 de juliol
de 2020.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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5. L’art. 38 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós
de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que per la validesa i eficàcia
dels Acords és necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern
de les Administracions Públiques.
6. D’acord amb l’exposat, i com a conseqüència de l'actual situació econòmica i
financera en què es troba aquest Ajuntament, és possible assumir en l'exercici 2020 el
creixement de les retribucions del personal al servei del seu sector públic coincident
amb el límit dels màxims percentatges establerts a aquests efectes per la normativa
bàsica estatal en els termes dalt exposats.
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències i a
proposta del regidor de Recursos Humans de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament
ACORDA:
PRIMER. Ratificar l’acord de la Mesa General de Negociació quant l’aplicació de
l’increment retributiu que contempla el Reial Decret-llei 2/200 de 21 de gener.
SEGON. Aprovar per a l'any 2020, amb efectes 1 de gener, un increment lineal de les
retribucions dels empleats públics al servei d’aquest Ajuntament del 2% respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2019, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de
la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i
sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.
TERCER. Abonar els endarreriments derivats d’aquest increment en la nòmina del
proper mes. En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament dels
endarreriments increment 2% 2020”, fent constar de forma diferenciada cadascun dels
conceptes retributius sobre els quals s’apliquen les pujades i les dates d’inici i fi a la
que correspon la liquidació dels endarreriments. Les quantitats que hagin de ser
abonades amb aquesta finalitat, hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions
pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes
retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els increments.
QUART. Aprovar que si l'increment del Producte Interior Brut a preus constants el
2019 arribés o superés el 2,5 per 100 en els termes establerts a l’art. 3.Dos.segon
paràgraf del Reial decret-llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, s'afegiria, amb efectes 1
de juliol de 2020, de forma lineal per a tots els empleats públics d’aquest Ajuntament,
un altre 1 per 100 d'increment salarial. Per a un creixement inferior al 2,5 per 100
assenyalat, l’increment disminuirà proporcionalment en funció de la reducció que
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s’hagi produït sobre aquest 2,5 per cent, de forma que els increments globals
resultants serien:
PIB igual a 2,1: 2,20%
PIB igual a 2,2: 2,40%
PIB igual a 2,3: 2,60%
PIB igual a 2,4: 2,80%
CINQUÈ. Traslladar aquest Acord a l’Oficina Pública del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies als efectes de l’art. 38.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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SISÈ. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de Nòmines,
Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
SETÈ. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública i a la Subdelegació del Govern als efectes escaients.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=211

3r.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1/2019 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE L'ALDEA. NÚM. EXP. 2019/428.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea en sessió ordinària de data 19 de setembre
de 2019 va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1/2019 de les NNSS de
Planejament del municipi de l’Aldea.
Vista la proposta de modificació puntual del Text refós de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de l’Aldea identificada amb el núm. 1/2019, redactada per
l’Arquitecte, el Sr. F. Xavier Gilabert i Ralda, que té per objecte un reajustament de
l’alienació del carrer Democràcia a fi d’adaptar-lo a la realitat física.
Vist que en la pròpia proposta de modificació es justifica la conveniència de realitzar
aquesta modificació amb la voluntat de reajustar l’alienació del vial que amb el seu
traçat no s’ajusta als límits de les propietats actuals, deixant sense línia de façana a
vial públic les habitatges existents en aquest emplaçament.
En el BOPT de data 24 d’octubre de 2019, i en el periòdic “Diari de Tarragona”, de
data 24 d’octubre de 2019, així com en el tauler d’anuncis i en el Portal de la
Transparència de l’Ajuntament de l’Aldea en data 24 d’octubre de 2019, es va publicar
l'anunci pel qual s'exposava al públic l’expedient de modificació puntual de les NNSS
de l’Ajuntament de l’Aldea, núm. 1/2019, perquè en el termini d'un mes es pogués
examinar pels interessats i presentar les al·legacions que s'estimessin convenients;
així mateix, es va donar tràmit d'audiència als Ajuntaments els límits territorials dels
quals confronten amb el terme municipal de l’Aldea i es va trametre la sol·licitud
d'informes sectorials per a la tramitació del planejament urbanístic.
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Durant el tràmit d’informació pública i audiència als municipis confrontants amb el
terme municipal de l’Aldea no s’han presentat al·legacions. Així mateix tampoc s’ha
rebut l’informe sectorial sol·licitat en el termini d’un mes, tal com preveu l’art. 85.5 del
DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya.
Vist l’informe tècnic de data 6 de maig de 2020 que s’incorpora a l’expedient.
Vist l’informe jurídic emès en data 8 de maig de 2020 i incorporat a l’expedient.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Atès el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 1/2019 del
de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea amb núm.
d’expedient 2019/428, que té per objecte un reajustament de l’alienació del carrer
Democràcia a fi d’adaptar-lo a la realitat física, la qual ha estat redactada Sr. F. Xavier
Gilabert i Ralda, en els termes que consta incorporada a l’expedient.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 1/2019 de les NNSS de Planejament
Urbanístic de l’Aldea en unió de tot l'expedient núm. 2019/428 a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=241

4t.- PROPOSTA D'ACORD DE PRORROGAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL
SERVEI DE LLAR D'INFANTS A RESIDENCIA 3A EDAT L’ONADA SL. NÚM. EXP.:
2020/386.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 14 de març de 2011 es va adjudicar per acord de Junta de Govern Local i per
procediment negociat sense publicitat la gestió del servei de la llar d’infants a la
mercantil Residència 3a Edat l’Onada SL.
En data 21 de març de 2011 l’Ajuntament va procedir a formalitzar mitjançant
document administratiu el contracte amb la mercantil.
En data 19 de setembre de 2019 es va acordar prorrogar el contracte de gestió del
servei de la Llar d’Infants per un any.
La clàusula 6 del PCAP preveu que la durada d’aquest contracte és de 8 cursos
escolars, i possibilita la pròrroga del mateix anualment, fins un màxim de dos anys.
Atès el previst a l’art. 303 del RDL 3/2011 de 14 de novembre de 2011, pel qual
s’aprova el TRLCSP i considerant que l’Ajuntament no té cap objecció respecte
l’execució que l’adjudicatari ha desenvolupat d’aquest contracte.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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1r.- Prorrogar per un any més el contracte administratiu consistents la gestió del servei
de la llar d’infants, formalitzat en document administratiu en data 21 de març de 2011 i
subscrit entre l’Ajuntament de L’Aldea i la mercantil Residència Tercera Edat l’Onada
SL.
2n.- Notificar aquest acord a la mercantil Residència Tercera Edat l’Onada SL.
3r.- Publicar aquest acord al perfil del contractant de l’Ajuntament de L’Aldea.
4t.- Traslladar aquest acord als serveis administratius de la intervenció municipal.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=309

A continuació, el Sr. Alcalde exposa que els punts compresos entre el 5è i el 9è fan
referència al calendari dels actes taurins que haurien de tenir lloc aquest any al
municipi. Tothom sap que hi ha molta incertesa i podria ser que no es celebri cap acte
taurí però, tot i això, els dos grups municipals van decidir incloure-ho al ple i fer els
tràmits necessaris.
L’Alcalde passa a llegir l’enunciat de les propostes per a procedir a la seva votació en
conjunt:
5è- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DE
L’ERMITA DE 2020. NÚM. EXP. 2020/181.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de la Festa de l’Ermita de l’Aldea 2020, en els
termes següents:
DIA

ACTE

LLOC

HORA INICI

HORA ACABAMENT

30 DE MAIG 2020

BOU CAPLLAÇAT

ERMITA

09:00H

09:50H

LLOC

30 DE MAIG 2020
31 DE MAIG 2020
31 DE MAIG 2020

BOUS A LA PLAÇA
BOUS A LA PLAÇA
BOU EMBOLAT

ERMITA
ERMITA
ERMITA

10.30h
17:00H
23:00H

13:00H
21:30H
23:30H

Sortida Pas Nivell, baixada
pel camí del Xoperal fins
Ermita de l’Aldea
PLAÇA BOUS ERMITA
PLAÇA BOUS ERMITA
PLAÇA BOUS ERMITA

1 DE JUNY 2020

BOUS A LA PLAÇA

ERMITA

17:00H

21:30H

PLAÇA BOUS ERMITA
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2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.”
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES BARRI
ESTACIÓ 2020. NÚM. EXP. 2020/181.

XAVIER ROYO FRANCH
30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de les Festes del Barri de l’Estació 2020, en els
termes següents:
DIA

ACTE

LLOC

HORA INICI

HORA
ACABAMENT

LLOC
RECORREGUT

29 D’AGOST

BOU
CAPLLAÇAT

BARRI
ESTACIÓ

19:00H

19:50H

CARRERS
ESTACIÓ

O

BARRI

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui,
per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.”
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES MAJORS
DE 2020. NÚM. EXP. 2020/181.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e9efae8d509a4189b09665f7d10b890c001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

8

Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de la Festa Major 2020, en els termes següents:

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.”
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DEL BARRI
DE L’HOSTAL DE 2020. NÚM. EXP. 2020/181.
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Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de les Festes del Barri de l’Hostal 2020, en els
termes següents:
DIA

ACTE

LLOC

1 D’AGOST

BOU
CAPLLAÇAT

BARRI
HOSTAL

HORA
INICI
19:00H

HORA
ACABAMENT
19:50H

LLOC O
RECORREGUT
CARRERS BARRI
HOSTAL

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.”
9è.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL DIES DE CELEBRACIÓ DE FESTES
AMB BOUS PER A L'ANY 2020. NÚM. EXP. 2020/181.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre – Servei Territorial del
Joc i de l’Espectacle, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous.
Per l’altra banda, l’art. 7 del Decret 83/2012, de 17 de juliol. Sobre regulació de
certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, estableix que la persona
o entitat responsable de l’organització del certamen ha de sol·licitar al departament
competent en matèria de ramaderia l’autorització corresponent per a la seva
celebració, indicant entre d’altres els dies de celebració del certamen.
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Per tot l’exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar per a l’any 2020 els següents dies d’actes taurins:
a) Festes de l’Ermita: dies 30 i 31 de maig i 1 de juny 2020.
b) Festes Majors: dies 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 d’agost de 2020.
c) Festes del Barri Hostal : 1 d’agost de 2020.
d) Festes del Barri Estació: 29 d’agost de 2020

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=370
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=432
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=439
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=446
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=454

10è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE L’EBRE (COMEBE).
NÚM. EXP.: 2020/388.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

3.- Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de tramitar
les autoritzacions administratives oportunes per a la celebració d’actes taurins durant
l’any 2020.”

Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

2.- L’acord anterior s’adopta als efectes de tramitar la corresponent autorització del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el previst al Decret 83/2012, de 17 de juliol i sense perjudici de l’acord
que adopti el Ple de l’Ajuntament en virtut d’allò previst a l’art. 6.1.b) de la Llei 34/2010,
de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.

D’acord amb l’exposat, s’acorda:

“El 19 de desembre de 2019, el Consell General del Consorci Memorial dels Espais de
la Batalla de l’Ebre va aprovar, per unanimitat, la modificació dels Estatuts del
Consorci.
De conformitat amb l’article 21 dels Estatuts vigents del Consoci, la modificació dels
Estatuts ha de ser ratificada per les entitats consorciades.

1r.-Aprovar la proposta de ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci
Memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre, la versió dels quals consta com annex a
la present proposta.
2n.- Notificar el present acord al COMEBE i als serveis municipals escaients.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=504

11è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA
PEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Es dona compte de la següent moció:
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e9efae8d509a4189b09665f7d10b890c001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

11

“El dia 8 de març se celebra el dia internacional de la dona, en record d’aquell 8 de
març del 1857 en el qual un grup de treballadores tèxtils van decidir sortir als carrers
de Nova York per protestar per les miserables condicions laborals. 163 anys després,
el 8 de març és encara un dia de reivindicació a favor de la igualtat entre dones i
homes.
Són encara molts els aspectes que cal continuar reivindicant per poder assolir una
igualtat real i efectiva. La societat en la que vivim encara no ha superat del tot la
distribució desigual de poders, atorgant certs privilegis als homes envers les dones.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Cal empoderar les dones corregint les situacions de desigualtat.
Les dades socioeconòmiques mostren una major incidència de la pobresa en les
dones respecte els homes. Tot i disposar d’una feina, la presència de les dones en el
treball remunerat segueix sent mirall de les desigualtats estructurals en la nostra
societat. La bretxa salarial existeix de forma considerable. Posar en valor el treball
reproductiu i de cures en la nostra societat segueix sent una tasca pendent, ja que no
valorar-ho contribueix a la reproducció d'una estructura desigual que impossibilita a les
dones la realització plena en activitats que es troben socialment reconegudes i les
relega a l’esfera privada.
Tot i que el sistema educatiu universitari es caracteritza actualment per la seva
feminització, es produeix el sostre de vidre en les carreres de docents i investigadores,
invertint-se la proporció de la presència de dones i d’homes en les categories més
altes. En activitats de ciència les dones participen d’una forma insuficient en les
institucions de recerca científica i tècnica, tant privades com púbiques. Hem de
reconèixer millor les aportacions que fan les dones a la ciència i la tecnologia.
Les violències masclistes, són una de les principals problemàtiques estructurals que
patim a les nostres societats com a manifestació de la discriminació i de la situació de
desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones,
que se sustenta en el sistema patriarcal. Es tracta d’una violència cap a les dones que
s’estén tant en l’àmbit nacional com internacional, caracteritzada per l’abast de la seva
prevalença, la gravetat de les seves conseqüències i que implica una greu vulneració
dels drets humans de les dones, les joves i les nenes.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:
Primer.- Manifestar el compromís a favor dels drets de les dones i continuar aplicant i
impulsant polítiques que ens permetin avançar com a municipi cap a la igualtat de
drets efectiva entre gèneres.
Segon.- Col·laborar amb les empreses del municipi per ajudar en l’elaboració, en
coordinació amb altres institucions del país, de plans d’igualtat que facin possible la
reducció de la bretxa salarial.
Tercer.- Compromís d’elaborar un estudi sobre la possibilitat de prendre determinades
mesures en el nostre municipi per tal de poder facilitar la conciliació de la vida
personal, laboral i familiar.
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Quart.- Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Crear Plans d’Igualtat i Protocols de
prevenció i abordatge de l’assetjament, en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de
juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Cinquè.- Comunicar aquest acord a les associacions de dones del municipi, als grups
polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats
municipalistes.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=548

12è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA
PER DEMANAR UN DESCONFINAMENT ANTICIPAT A LES TERRES DE L’EBRE.

XAVIER ROYO FRANCH
30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Es dona compte de la següent moció:
“Després de conèixer l’anunci del govern espanyol i la seva proposta de
desconfinament hem pogut constatar una vegada més l’actitud recentralitzadora del
govern de l’estat.
En la seua visió provincial han determinat un desconfinament contemplant com a
àrees les diferents províncies sense tenir en compte les diferències entre les grans
poblacions i els pobles petits.
Des de Junts per Catalunya entenem que la millor divisió per Catalunya no es el model
de províncies sinó el de Vegueries, o, per aquest cas, el de regions sanitaries. A més,
dintre les mateixes Vegueries la situació generada per la Crisi de la Covid19 és molt
diferent a cada comarca. Per tot això, entenem que qui ha de planificar i portar a terme
el desconfinament a les Terres de l’Ebre (i a Catalunya) és el Govern de la Generalitat
amb la participació activa dels alcaldes i alcaldesses del territori.
Les Terres de l’Ebre són un territori amb una densitat de població molt menor respecte
altres indrets de Catalunya, i amb unes dinàmiques socials diferents, sense
aglomeracions en els desplaçaments als centres de treball, o en la sortida dels xiquets
i xiquetes.
Les xifres d'infecció són molt menors respecte altres zones, per exemple, mentre al
Camp de Tarragona hi ha més de 1.600 positius confirmats, a les Terres de l’Ebre la
xifra és de 200. En aquesta línia, el percentatge de població que ha donat positiu a
Barcelona és del 0,75%, mentre que a les Terres de l’Ebre és del 0,10%. A més, en
moltes poblacions de les Terres de l’Ebre el nombre de positius és 0 i en la majoria de
poblacions, menor de 5.
Un dels indicadors destacats que determina el grau d’afectació de la Covid19 és
l’ocupació de llits d’UCI. Mentre a Catalunya és del 200% (el doble de llits ocupats per
pacients Covid19 que els disponible abans de l’emergència sanitària) a les Terres de
l’Ebre aquesta xifra decau fins al 30%.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

D'acord amb tot l’exposat, sol·licitem que el Ple de l'Ajuntament aprovi els següents
acords:
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Primer.- Instar al govern de l’estat a retornar les competències al Govern de la
Generalitat per tal de planificar i executar el desconfinament a les Terres de l’Ebre amb
la participació activa dels alcaldes i alcaldesses del territori.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat (o al govern de l’estat en cas de no cedir les
competències) a que les diferents fases del desconfinament s’implementin a nivell de
vegueries, Regions Sanitàries, i/o comarques segons la diferent afectació de la
Covid19 i les particularitats de cada territori.
Tercer.- Informar d'aquests acords al govern de l’estat, al Govern de la Generalitat, i
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, del Senat, del Parlament i a totes
les entitats municipalistes.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=648

13è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA PER
UNA MILLOR SEGURETAT VIÀRIA.
Es dona compte de la següent moció:
“Els darrers anys, hi ha hagut una creixent difusió de la rotonda ja que s’ha comprovat
que resulta una forma de gestió del trànsit eficient i segura, i a més és aplicable a
entorns de característiques ben diferents. En un gran nombre de casos i en àmbits
d’aplicació diferents, s’ha conclòs que la conversió de les interseccions convencionals
en rotondes ha comportat una important reducció de l’accidentalitat. Aquest fet es deu
a un seguit de beneficis que deriven de la seva configuració, entre elles:











La regla de prioritat a l’anella facilita una millor comprensió de la intersecció i
del seu funcionament i evita el seu auto bloqueig.
L’organització de la circulació en sentit únic anular redueix el nombre de punts
de conflicte i els punts secants.
Estalvia la necessitat de reservar carrils de circulació com a carrils de
preselecció, fet que contribueix a no fer perdre capacitat a la via i s’eviten els
girs a l’esquerra, que solen protagonitzar els accidents més greus. A més, la
capacitat que s’aconsegueix representa una reserva per a les puntes de
demanda, de manera que s’evita en molts casos el recurs de l’ordenació per
semàfors.
Es moderen les velocitats a l’entrada, a l’anella de circulació i a la sortida de
manera que inherentment representa una mesura per “calmar” el trànsit.
En particular, resulten molt útils:
Per realitzar la transició del règim de circulació de camp obert al règim urbà.
Per conformar la “porta d’entrada” a un nucli urbà o una àrea residencial,
industrial o comercial.
Com a reductors de velocitat en general.
L’homogeneïtzació de les velocitats dels diferents vehicles afavoreix la
seguretat dels vehicles més lents.
Mitjançant un tractament adequat, contribueix a l’harmonització i a la qualitat
del paisatge urbà.
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En altres paraules, les rotondes urbanes tenen la capacitat de produir un augment de
la qualitat urbanística del medi adjacent.
La construcció de rotondes als llocs on antigament existia una cruïlla semàforica, és un
fet que està passant a molts de pobles del nostre voltant.
Degut a la manca d’inversió del Ministerio de Fomento Com antic propietari de la N340, deixa al nostre poble amb moltes cruïlles antigues i obsoletes, com poden ser les
dues cruïlles semafòriques existents al nostre poble. La cruïlla de l’Avinguda Francesc
Robert Graupera amb l’Avinguda Catalunya i la cruïlla que dona accés al col·legi 21
d’abril, el carrer Monturiol amb l’Avinguda Catalunya.
Per la qual cosa el nostre grup municipal ENDAVANT _ERC proposem la presa dels
següents acords.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

ACORDS
Primer.- Efectuar un estudi de viabilitat de la construcció d’aquestes rotondes per part
dels professionals amb la seguretat vial i trànsit.
Segon.- Planificar la construcció d’aquestes rotondes eliminant els semàfors si així
s’escau.
Tercer.- Modificar i actualitzar el Pla de seguretat vial elaborat l’any”.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=793

14è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA PER
UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ PLURALS.
Es dona compte de la següent moció:
“La comunicació pública local és cabdal perquè la ciutadania pugui conèixer tots els
serveis municipals que té al seu abast, així com la vida política del consistori. És per
tant, una part cada vegada més rellevant de la comunicació pública i de la comunicació
en general.
En aquest sentit, els mitjans de comunicació han de complir una doble funció: en
primer terme, facilitar l’exercici individual dels drets a les llibertats d’expressió i
d’informació de tots els ciutadans i ciutadanes, en segon terme, promoure una opinió
pública lliure.
L’article 69 de la Llei de Bases de Règim Local i l’article 154 del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, preveuen com un dels deures dels
municipis, “la informació sobre la vida local i també sobre l’activitat del govern local així
com la promoció de la participació ciutadana”. Tanmateix, l’article 170.2 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya diu que “ El Ple de l’ajuntament ha de
garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i
difusió municipal, com ara les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els
butlletins editats per l’ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han d’aprovar
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un reglament que reguli les condicions d’accés i d’ús d’aquests mitjans pels
regidors/es i els grups municipals constituïts al si de la corporació”.
Tal i com estableix la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya
(articles 32, 33 i 34), els ajuntaments han de garantir la professionalització i
independència de la comunicació local, aprovant reglaments, contractes, programa,
estatus de redacció, creant consells professionals i escollint els seus directius amb
concursos públics en base a mèrits professionals.
És indispensable, doncs, que els ajuntaments posin les eines perquè els mitjans
públics de proximitat siguin viables econòmicament i independents políticament.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Només així podran complir plenament la seva missió: ser un servei indispensable en
democràcia, la millor garantia de la pluralitat és la professionalitat.
La passada legislatura el nostre Ajuntament disposava del Consell dels mitjans de
comunicació.
Aquest Consell estava conformat per representants dels dos grups polítics, el director
del gabinet de premsa i un representant de la ciutadania, sent una eina plural i
escoltada per tothom.
Creiem que aquesta eina és important per poder debatre tots els continguts a publicar i
a quin lloc és més adequat per tal de garantir l’èxit de visualització així com una
pluralitat en ela comunicació del nostre poble.
Per la qual cosa el nostre grup municipal ENDAVANT – ERC proposem la presa dels
següents acords.
ACORDS
Primer.- La restitució del consell de mitjans de comunicació del nostre ajuntament.
Segons.- Realitzar la reunió d’aquest consell trimestralment per poder debatre totes les
notícies del nostre poble i donar les directrius necessàries al nostre gabinet de premsa.
Tercer.- Traslladar aquest acord al nostre gabinet de premsa, als mitjans de
comunicació que treballen amb els nostre ajuntament i als antics representants del
consell.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1036

15è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA PER
ACTUALITZAR L’ESTACIÓ METEOROLÒGICA DE L’ALDEA.
Es dona compte de següent moció:
“El passat 2019 van haver episodis amb ràfegues de vent superiors a 100 km/h a les
Terres de l’Ebre (com per exemple del 9 al 13 de desembre 2019).
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L’estació meteorològica de L’Aldea és una estació antiga de la
Agrometeorològica de Catalunya i té l’anemòmetre situat a 2 metres d’alçada.

Xarxa

Per tant, entenem que aquest aparell és de gran utilitat per a la gestió dels cultius però
les seves dades no es poden considerar representatives a nivell meteorològic.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Volem fer arribar la nostra preocupació ja que en el moment en què el Servei
Meteorològic de Catalunya publica les dades de velocitat del vent, tot i indicar que
estan preses a 2 metres d’alçada, les companyies asseguradores les prenen com a
representatives meteorològicament denegant sol·licituds de danys causats per les
fortes ventades a L’Aldea, argumentant que la velocitat del vent mesurat per l’estació
meteorològica de L’Aldea no supera els 70 km/h. I així és, no els supera però perquè
són mesures fetes a 2 metres.
ACORDS
Primer.- Sol·licitar l’actualització de l’estació meteorològica de L’Aldea i instal·lar
l’anemòmetre a una altura adequada per a que les seves dades puguin ser
meteorològicament representatives.
Segon.- Si no és possible la seva actualització, demanar que no es facin públiques les
dades meteorològiques de l’estació de L’Aldea.
Tercer.- Traslladar els acords a les asseguradores del nostre poble i al Servei
Meteorològic de Catalunya.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1383

16è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA DE
SUPORT A LLUÍS SALVADÓ I RESTA DE PERSONES PROCESSADES PER L’1
D’OCTUBRE.
Es dona comptes de la següent moció:
“Aquestes darreres setmanes hem constat com la repressió de l’Estat no té aturador, i
una vegada més, gent diversa de les Terres de l’Ebre en patia les conseqüències, de
diversa manera i en diferents graus.
Així el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tancat la instrucció i ha dictat
interlocutòria de processament contra el diputat al Parlament Lluís Salvadó pels
delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets per la seva
participació en l’organització de l’1 d’octubre quan era secretari d’Hisenda de la
Generalitat de Catalunya. A la vegada se l’imposa una fiança de responsabilitat civil de
1.635.000 €. A més també se l’obliga a personar-se mensualment al jutjat, la retirada
de passaport i la prohibició de sortir del país.
Aquesta i d’altres accions s’emmarquen dins d’una causa general de retallada de drets
polítics i socials, i llibertats, que afecta al conjunt de la ciutadania i atempta
directament contra persones, com Lluís Salvadó, que sempre han actuat de manera
honesta d’acord amb la vocació de servei públic, la millora del benestar general i la
defensa de la llibertat.
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Les actuacions judicials engegades arran de l’1 d’octubre mostren un ús arbitrari de la
justícia espanyola amb el que es pretén criminalitzar idees polítiques legítimes i
pacífiques que comparteixen amplis sectors de la societat catalana, i que s’apleguen
sota un projecte cívic avalat a les urnes de forma reiterada.
La repressió no és cap solució perquè res aturarà ni farà renunciar a ningú de les
seves conviccions democràtiques. Per tant cal treballar per acabar amb la repressió i
resoldre el conflicte polític des del diàleg i el reconeixement mutu.
Davant d’aquests fets el Grup municipal d’Endavant l’Aldea – ERC proposa al Ple
l’adopció dels següent:
ACORDS:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

1.- Expressar el suport i solidaritat cap a Lluís Salvadó i la resta de persones
processades per l’1 d’octubre, així com a les seves famílies.
2.- Donar suport als actes que s’organitzin des d’aquest municipi en solidaritat amb les
persones represaliades.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1602

17è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA PER
DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT
D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DEL MÓN LOCAL.
Es dona compte de la següent moció:
“Els ajuntaments, com a institució més pròxima a la ciutadania, són agents clau en la
gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària
produïda pel covid19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes
les necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis basics. Sempre, en tot
moment, al costat del govern de la Generalitat.
També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més
directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar
més recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008.
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució,
posant com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra
necessitat. I d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat
d’actuació dels ajuntaments.
Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar
de tenir en el moment que van ser capaços de generar superàvits i en canvi
continuaven existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment en
què la gran majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben
convertint en estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos
tributaris vinculats a procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.
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D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida
el seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a
reduir el nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del superàvit
pressupostari- de la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar
inversions financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la disposició
addicional sisena -Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-.
L'import restant s'acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible la
seva reinversió ja que això suposaria el incompliment de la regla de la despesa.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat,
per exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació
econòmica encara no havia arribat al conjunt de les famílies.
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin
disposar lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en
exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas
d’aquesta emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres
situacions d’urgència com una catàstrofe natural.
És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual Llei
d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea
d'activar la clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les
regles fiscals amb l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de
tenir la corresponent transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi
simplement en un major marge de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les actuals
directrius pressupostàries. L’actual normativa és excessivament rígida per donar
resposta a un nou escenari de recessió econòmica, particularment en el cas de la
seva aplicació a l'administració local.
La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del
superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de
tot l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els
ajuntaments van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis
acumulats en forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions
d’euros, segons dades del propi Ministeri d’Hisenda.
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa l’adopció del següents acords:
PRIMER.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que
els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin
donat situacions extraordinàries.
SEGON.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell
d’endeutament inferior al 110% sobre els ingressos corrents.
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TERCER.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els
ajuntaments que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin
disposar de tots els seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els
superàvits a reduir deute.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

QUART.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la
despesa i sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com
de les mesures coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.
CINQUÈ.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país
per bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma
d’urgència de la Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes,
per tal que en l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de
major autonomia a l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir
noves bonificacions vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició
ecològica.
SISÈ.- Traslladar aquests acords a la mesa del Congrés dels Diputats, i a la mesa del
Senat, i a les entitats municipalistes.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1673

18è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1791

19è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT ANUAL DE L’EXERCICI
2019. NÚM. EXP.: 2020/385.
Es dona compte del següent:
“D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la
factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic
disposa que anualment, l’òrgan de control intern elaborarà un informe en què avaluarà
el compliment de la normativa en matèria de morositat. Afegeix que pel cas de les
entitats locals, aquest informe s’elevarà al Ple.
Aquest informe s’ha de trametre a l’òrgan competent del Ministeri d’Economia i
Hisenda.
Per part de l’Àrea de Tresoreria s’ha emès l’informe on es conclou:
Primer.- Que dels pagaments realitzats durant el l’exercici 2019 s'obtenen les
següents dades:
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Segon.- Que de les factures pendents de pagar al final d’exercici 2019, s’obtenen les
següents dades:

Tercer.- Que dels interessos de demora pagats al final d’exercici 2019, s’obtenen les
següents dades:

Del qual es donar compte al Ple als efectes establerts en la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1815
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“FETS
1. L’alcaldia ha proposat unes previsions d’ingressos i despeses per al període 20202022 i ha resolt iniciar l’expedient de d’aprovació del pla pressupostari a mig termini
així com encarregar a la Intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
2. Per part de la Intervenció s'ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
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1. L’article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que abans del
15 de març de cada any, d’acord amb la informació disponible sobre l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i deute públic, remetran els plans pressupostaris a mig
termini en què s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals.
2. L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini
que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de
conformitat amb la regla de despesa.
El pla pressupostari a mig termini abastarà un període mínim de tres anys i contindrà,
entre altres paràmetres:
a) Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de despesa
de les respectives administracions públiques.
b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat.
c) Els principals supòsits en què es basen aquestes projeccions d'ingressos i
despeses.
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar la sostenibilitat a
llarg termini de les finances públiques.
3. L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, disposa determina que
la remissió de la informació econòmica- financera corresponent a les corporacions
locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
RESOLC

JOAN RALLO
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1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022 d’acord amb el
següent detall:
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INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2021
2.240.692
100.813
529.871
1.143.296
12.826
4.027.496
0
390.619
390.619
0
0
0
4.418.115

PREVISIÓ
2022
2.330.319
104.845
551.065
1.176.227
13.339
4.175.796
0
390.619
390.619
0
0
0
4.566.415

PREVISIÓ
2023
2.376.926
106.942
562.087
1.193.352
13.606
4.252.912
0
390.619
390.619
0
0
0
4.643.531

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2021
1.196.085
1.616.945
500
595.754
20.811
3.430.094
766.842
0
766.842
0
0
0
4.196.936

2022
1.208.046
1.633.114
500
595.754
20.811
3.458.224
766.842
0
766.842
0
0
0
4.225.066

2023
1.220.126
1.649.445
500
595.754
20.811
3.486.635
766.842
0
766.842
0
0
0
4.253.478

el qual preveu el compliment dels objectius d’estabilitat i de la regla de la despesa, i un
rati de deute del 0%, d’acord amb el següent detall:
OBJECTIU
ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:

2021

2022

2023

221,179,42
-197.203,66

341.348,98
-205.091,80

390.053,31
-209.193,64

23.975,76

136.257,18

180.859,67

2021
3.809.707,19
3.719.936,02
89.771,17
2021
0,00

2022
3.824.094,23
3.748.066,31
76.027,92
2022
0,00

2023
3.853.012,17
3.776.477,91
76.534,26
2023
0,00

Superàvit/Dèficit no financer
Ajustos
Capacitat / Necessitat de
finançament
COMPLIMENT REGLA DE LA
DESPESA
Despesa màxima
Despesa pressupost
Marge Regla despesa
OBJECTIU DEL DEUTE
Deute viu
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Ingressos corrents ajustats
Rati de deute viu

4.027.496
0,00%

4.175.796
0,00%

4.252.912
0,00%

2. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini 2021-2023.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1825
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21è.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL DEL CONTROL FINANCER 2020. NÚM.
EXP.: 2020/26.
Es dona compte del següent:
“INTRODUCCIÓ
Amb data 12 de maig de 2017 es va publicar el Reial decret 424/2017, de 28 d'abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
(RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari previst en l'article 213 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març (TRLRHL), l’entrada en vigor del qual es va posposar fins l’1 de
juliol de 2018.
El règim de control intern establert en el RCIL es regula sobre la base de l'experiència
en l'exercici d'aquesta funció per part de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat (IGAE) configurant, per tant, un model consistent amb l'establert per al sector
públic estatal. Amb aquest efectes, s’incorporen regles, tècniques i procediments
d'auditoria amb la finalitat d’aconseguir millores substancials en l'exercici del control
intern en les entitats locals. El control intern de l'activitat economicofinancera del sector
públic local l'ha d'exercir l'òrgan interventor mitjançant l'exercici de la funció
interventora i el control financer.
En relació a la funció interventora, en sessió plenària de data 30/04/2019 es va
configurar el model a aplicar en aquesta entitat amb l’aprovació de la substitució de la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local pel control
inherent a la presa de raó en comptabilitat, l’aprovació del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a
l’exercici de la funció interventora.
En matèria de control financer s’ha de destacar que el RCIL incorpora importants
novetats a causa de l’inexistent desenvolupament sobre aquesta matèria en l'àmbit
local. Aquesta modalitat de control financer té per objecte verificar el funcionament
dels serveis del sector públic local en l'aspecte econòmic financer per comprovar el
compliment de la normativa i de les directrius que els regeixen i, en general, que la
seva gestió s'ajusta als principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió
dels recursos públics es troba orientada per l'eficàcia, l'eficiència, l'economia, la
qualitat i la transparència, i pels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera. El control financer, així definit, comprèn les modalitats de control permanent
i d'auditoria pública, incloent, en ambdues, el control d'eficàcia referit en l'article 213
del TRLRHL.
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L'objectiu final és assegurar un model eficaç de control intern que asseguri amb
mitjans propis o externs el control efectiu d’almenys el 80% del pressupost general
consolidat de l'exercici mitjançant l'aplicació de les modalitats de funció interventora i
de control financer. En el transcurs de tres exercicis consecutius i en base a una
anàlisi prèvia de riscos, haurà d'haver assolit el 100% d'aquest pressupost. Per assolir
aquests objectius s'hauran d'habilitar els mitjans necessaris i suficients a l'òrgan
interventor.

XAVIER ROYO FRANCH
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Amb la finalitat de planificar l’execució d’aquesta modalitat de control, l’article 31 del
RCIL estableix que l'òrgan interventor ha d'elaborar un Pla anual de control financer
(PACF) que recollirà totes les actuacions planificables de control permanent i
d’auditoria pública a realitzar durant l'exercici, és a dir, amb excepció de les actuacions
que derivin d’una obligació legal que s’hagi de realitzar amb caràcter previ a l’adopció
dels corresponents acords.
Per tant, aquest PACF inclourà totes aquelles actuacions que derivin d'una obligació
(actuacions obligatòries planificades) i les que anualment es seleccionin sobre la base
d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les
prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles (actuacions
planificades).
Per a realitzar l’avaluació de riscos s’han pres en consideració diversos factors com
ara el model de control adoptat per aquesta corporació, els resultats d’actuacions de
control intern anteriors, el volum de pressupost gestionat, així com la necessària
regularitat i rotació de les actuacions a realitzar.
Finalment, s’incorpora en aquest Pla el control a realitzar sobre els beneficiaris i, si
s’escau, sobre les entitats col·laboradores, per raó de les subvencions i ajudes
concedides per l’Ajuntament de l’Aldea, que es trobin finançades amb càrrec als seus
pressupostos generals, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
En compliment d’aquest precepte legal, s’ha elaborat aquest Pla que determina el
marc de les actuacions de control financer corresponents a l’exercici 2020.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

1. ACTUACIONS A REALITZAR
1.1.

En matèria de control permanent

1.1.1. Àmbit subjectiu
D’acord amb l’article 29.2 del RCIL, el control permanent s'exercirà sobre l'entitat local
i els organismes públics en què es realitzi la funció interventora. Per tant, l’àmbit
subjectiu en aquesta matèria s’estén a la pròpia entitat.
1.1.2. Actuacions a realitzar de caràcter obligatori
Amb caràcter obligatori es realitzaran les actuacions previstes en les normes
pressupostàries i reguladores de la gestió econòmica del sector públic local atribuïdes
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a l'òrgan interventor que s’indiquen a continuació. Aquestes actuacions es realitzaran
amb caràcter posterior i mitjançant tècniques d’auditoria.
a) L’auditoria de sistemes per verificar que els corresponents registres comptables de
factures compleixen amb les condicions de funcionament que preveu la Llei
25/2013 i la normativa de desenvolupament i, en particular, que no queden
retingudes factures presentades al punt general d'entrada de factures
electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la respectiva entitat, en cap de les
fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei 25/2013.

XAVIER ROYO FRANCH
30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL
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b) L’informe d’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat
previst a l’article 12.2 de la Llei 25/2013.
c) La verificació de l’existència d'obligacions derivades de despeses realitzades o
béns realitzats, o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (compte
413, només sobre entitats no subjectes a auditoria de comptes), d’acord amb la DA
3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial
en el sector públic.
1.1.3. Actuacions seleccionades
Atenent els criteris exposats anteriorment i analitzades les àrees de risc, es proposa
realitzar les actuacions següents:
- Millorar el control sobre les subvencions directes concedides: partida nominativa,
conveni de col·laboració i justificació de les subvencions.
- Millora del procediment sobre la contractació de contractes menors i afavorir la
licitació a través dels procediments establerts legalment per tal de garantir la lliure
concurrència.
- Fer ús de la central de compres de l’ACM d’acord amb l’oferta disponible.
- Millora del procediment de control d’hores extres del personal.
1.2.

Control financer de les subvencions i ajuts concedits

1.2.1. Àmbit subjectiu
El control financer de subvencions s'exercirà respecte dels beneficiaris i, si s’escau, de
les entitats col·laboradores per raó de les subvencions que pugui concedir
l’Ajuntament de l’Aldea.
1.2.2. Actuacions a realitzar
Complementàriament als controls formals que els centres gestors duen a terme sobre
els comptes justificatius que rendeixen els beneficiaris de subvencions, es durà a
terme un control financer sobre una mostra dels mateixos en els termes i procediments
establerts a l’article 44 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
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2. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ
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Abans de començar les actuacions descrites anteriorment, la Intervenció podrà
aprovar una memòria de planificació dels treballs concretant, entre d’altres, l’abast i
objectius del treball, el règim jurídic aplicable, l’equip de treball, el calendari previst per
a l’execució de les diferents fases del treball i, si s’escau, el sistema de determinació
de mostres i els programes de treball a utilitzar.
3. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER

XAVIER ROYO FRANCH
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L’execució dels treballs de control financer, ja siguin en la modalitat de control
permanent o d’auditoria pública, inclosos en el present Pla, es realitzaran per l’òrgan
interventor, de forma continua o amb posterioritat, d’acord amb el que preveuen el
RCIL i les normes tècniques de control financer i auditoria pública dictades per la
IGAE, amb les particularitats establertes per la Llei general de subvencions, en matèria
de subvencions i ajudes públiques.
4. MITJANS DISPONIBLES
Donat que els mitjans personals actualment disponibles en la Intervenció d’aquesta
entitat no són suficients per afrontar la realització de les actuacions previstes en el
present Pla, les actuacions de control permanent obligatori planificat previstes en
aquest Pla es duran a terme directament per la Intervenció, sense perjudici de la
col·laboració que resulti necessària, així com les de control financer de les
subvencions, mentre que les actuacions seleccionades previstes en matèria de control
permanent planificat i les d’auditoria pública es realitzaran a través del corresponent
procediment de contractació de firmes privades d’auditoria, d'acord amb allò previst en
l'article 34 del RCIL. Si s’escau, la contractació es podrà realitzar mitjançant l’adhesió
d’aquesta entitat a un sistema de contractació centralitzada o a un acord marc. En tot
cas, tots els treballs seran dirigits i supervisats per la Intervenció.
Igualment, als efectes assenyalats a l’article 4.3 del RCIL es fa constar que, per poder
realitzar les actuacions indicades en aquest Pla en matèria de control en l’àmbit de
personal, contractació i concessió de subvencions seria necessària l’ampliació de
personal de la Intervenció amb una persona més respecte a les que hi ha actualment.
5. MODIFICACIÓ DEL PLA
La Intervenció podrà modificar el present PACF com a conseqüència de l’execució de
controls, en virtut de sol·licitud o mandat legal, per variacions en l'estructura de les
entitats objecte de control, per insuficiència de mitjans o per altres raons degudament
ponderades.
6. INFORMACIÓ AL PLE
Del present Pla, així com de les seves possibles modificacions, se’n donarà compte al
ple de la corporació.
Dels treballs i actuacions realitzades s’emetrà el corresponent informe per la
Intervenció i es tramitarà d’acord amb el procediment establert en les normes
tècniques de control financer i auditoria dictades per la IGAE.
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D’acord amb els articles 220.3 del TRLRHL i 36.1 del RCIL, els informes definitius que
resultin de les actuacions incloses en el present Pla, conjuntament amb les
al·legacions efectuades per les entitats auditades, seran enviats, a través del
president, al ple de la corporació per al seu coneixement.
Igualment, de conformitat amb l’article 36.2 del RCIL, la informació comptable de les
entitats del sector públic local i, si s’escau, els informes d’auditoria de comptes anuals,
s’hauran de publicar a la seu electrònica.
7. PUBLICITAT DEL PLA
Aquest Pla serà publicat en el Portal de transparència de l’entitat, en virtut del que
estableix l’article 6 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1832

22è.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2019.
NÚM. EXP.: 2020/150.
Es dona compte del següent:
“Competència:
Competència residual
Identificació de l’expedient
Aprovació de la liquidació
Fets
1. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació 2019 així com
encarregar a la secretaria accidental l’emissió dels informes corresponents.
2. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la
liquidació del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
3. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
3.1. Pressupost de despeses:
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4.146.984,00
389.852,63
4.536.836,63
4.425.988,28
4.411.904,61
3.877.116,12
534.788,49

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

314.690,59
0,00
300.452,27
14.238,32

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

549.026,81

3.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.146.984,00
389.852,63
4.536.836,63
4.106.733,61
3.914,24
0,00
3.612.765,03
490.054,34

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.415.882,64
27.412,07
422.570,83
965.899,74

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.455.954,08

3.3. Resultat pressupostari ajustat:
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1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
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3.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:

3.5. Estalvi net
2019
Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
-Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)

3.920.236,12

-Obligacions reconegudes (cap.1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
-Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)

3.473.226,35
13.469,02

0,00

XAVIER ROYO FRANCH
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-Anualitat teòrica

0,00

ESTALVI NET

460.478,79

3.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 381.602,55 €.
Dintre d’aquests romanents no s’han apreciat romanents que hagin de ser
d’incorporació obligatòria d’acord amb allò que disposa l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb les previsions contingudes a l’article 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en el
pressupost municipal de 2020 es podran incorporar voluntàriament els romanents de
crèdit que es trobin en alguna de les situacions següents:
a)

Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les
transferències de crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades,
respectivament, a l’últim trimestre de l’exercici.

b)

Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article
176 d’aquesta llei.
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c)

Els crèdits per operacions de capital.

d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
Aquests crèdits d’incorporació voluntària, s’incorporaran si existeixen recursos
suficients una vegada acordada la distribució del superàvit.
3.7. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.

El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 125.816,89 €
d'acord amb el següent detall:
Quadre
1.
Càlcul
de
l'estabilitat
Ingressos no financers
4.102.819,37
Despeses no financeres
4.411.904,61
Dèficit no financer
-309.085,24
Ajustos d'ingressos
Recaptació
128.866,51
PTE
0,00
Interessos
0,00
Ajustos de despeses
Compte 413
0,00
Adquis. Pagam. Aplaçat
0,00
Interessos
0,00
Lísings
0,00
Execució d'avals
0,00
Aportacions de capital
0,00
Ingressos ajustats
4.231.685,88
Despeses ajustades
4.411.904,61
Necessitat de finançament
-180.218,73
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L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.

3.8. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2018 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2019.
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La despesa computable de l'exercici 2019 serà la no financera, exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
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d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament
de les Corporacions Locals, les inversions financerament sostenibles finançades amb
superàvit de la liquidació del 2017 i, si escau, aplicarem els ajustos SEC que estableix
la “Guia per la determinació de la Regla de la despesa de la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2018 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2018 al 2019 és del 2,7% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
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En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat
local incompleix la Regla de la despesa amb un marge de 632.326,58 €.
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs
-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2018
3.799.789,81
0,00

Liquidació
exercici 2019
4.411.904,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques

3.799.789,81

0,00
396.166,75

284.117,15

92.257,77
296.928,98
6.980,00

0,00
0,00
85.816,93
149.320,22
48.980,00
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- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

3.403.623,06
0,027
3.495.520,88

0,00
0,00
4.127.847,46

0,00
0,00
3.495.520,88
4.127.847,46
-632.326,58
21,28%

3.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/18, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:
Nivell de deute viu
1 (+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
2 (-) CCEE, QQUU, Altres..
3
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
4
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
5
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
6
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
3.920.236,12
0,00
3.920.236,12
0,00
0,00
0,00%

Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 25,82 dies.
Fonaments jurídics
1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació
a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural
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corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments
pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:
•
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•

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, així com la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les obligacions
pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de l’exercici, els
romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
6. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per
aquesta distribució i destí del superàvit.
7. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
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8. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
9. L’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant) estableix que si la liquidació se situa en
superàvit, aquest es destinarà a reduir el nivell d’endeutament net.

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

10. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de
les Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha
liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu i el seu període mig de pagament no supera el valor de 30,
podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses
pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb
el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent.
11. La disposició addicional setzena 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 estableix
que anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al
Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris
establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.
12. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en
matèria de gestió pressupostària:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

-

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

-

La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del
pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta
d'inclusió de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri
d'acord amb l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant
Decret núm. 2019/216 de 18 de juny.
Per tot això es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, en els termes que
consta a l’expedient, i que resulta el següent:
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a. Resultat pressupostari ajustat: 80.767,39 €
b. Romanent de Tresoreria per a despesa general: 1.420.233,46 €
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c.
d.
e.
f.
g.

Romanent de Tresoreria per a despesa general ajustat: 714.274,33 €
Incompliment de la Regla de la Despesa per import de: 632.326,58 €
Necessitat de finançament: 180.218,73 €
Rati Deute viu: 0,00%
Període mig de pagament: 25,82 dies.

2. La liquidació del pressupost de l’entitat incompleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la regla de la despesa.
L’entitat local té un pla econòmic financer 2019-2020, en vigor amb horitzó
2020, per la qual cosa ha d’adoptar les mesures oportunes a fi que al
venciment es compleixen els objectius i regla de la despesa.

XAVIER ROYO FRANCH
30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que es
celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1838

23è.- DONAR COMPTE DE L'INFORME RESUM DEL CONTROL INTERN DEL 2019.
NÚM. EXP.: 2020/326.
Es dona compte del següent:
“FETS
1. En data 8 d’abril de 2020 l’Àrea d’Intervenció va informar sobre al necessitat de
confeccionar l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2019.
2. El Ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern.
3. En data 9 d’abril de 2020 s’ha emès per part de l’Àrea d’Intervenció l’informe anual
de control intern de l’exercici 2019 d’acord amb el que disposa el Reial Decret
424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern de les
entitats del sector públic local i atenent a la Resolució de 2 d’abril de 2020, de
l’Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la qual s'estableixen les
instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de l'informe
resum.
FONAMENTS JURIDICS
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial
Decret 2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable es:

JOAN RALLO
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

e9efae8d509a4189b09665f7d10b890c001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

36

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del sector públic local.
- Bases d’execució del pressupost
- La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l‘Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i
format de l’informe resum.
L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de
remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual
on es reflecteixin els resultats del control intern, tant del control exercit en la modalitat
de funció interventora com en la modalitat de control financer L’article 37 Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del control intern en les
entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha d'elaborar amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general, l’informe resum dels
resultats del control intern Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el
President i a la Intervenció General de l’Administració de l’estat durant el primer
quadrimestre de l’any i contindrà els resultats més significatius derivats de les
actuacions del control financer i la funció interventora realitzades durant l’exercici
anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l‘Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i
format de l’informe resum.
PART DISPOSITIVA
Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe resum del control intern de
l’exercici 2019 que s’adjunta a la present proposta.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1849

24è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ
PER A L’ANY 2020. NÚM. EXP.: 2020/100.
Es dona compte del següent:
“Competència:
Oferta pública i bases proves de selecció i de provisió, distribuir retribucions
complementàries no fixes ni periòdiques
Identificació de l’expedient:
Oferta pública d’ocupació per a l’any 2020
Fets
El pressupost municipal per a l’any 2020, junt amb la Plantilla i la Relació de llocs de
treball d’aquest Ajuntament, ha estat aprovat en data 19 de desembre de 2019 i
publicat al BOPT núm. CVF 2020-00499 de data 24 de gener de 2020, sense que el
període d’exposició al públic s’hagi presentat reclamació, havent esdevingut definitiu.
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En data 3 de febrer de 2020 la Secretaria d’aquest Ajuntament ha emès informe
favorable en relació amb la incorporació de les següents places en l’Oferta Pública
d’Ocupació d’aquest Ajuntament per l’exercici 2020.
Fonaments jurídics

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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L’art. 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local estableix
que les Corporacions locals formaran públicament la seva oferta d'ocupació, ajustantse als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. La selecció de tot el personal, sigui
funcionari o laboral, ha de realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública,
mitjançant convocatòria pública i a través del sistema corresponent de concurs,
oposició o concurs-oposició lliure en els quals es garanteixin, en tot cas, els principis
constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.
L’art. 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic disposa que les necessitats de
recursos humans amb assignació pressupostària que hagin de proveir-se mitjançant la
incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l’oferta pública d’ocupació, la
qual cosa comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius
per a les places compromeses i fins a un 10% addicional, fixant el termini màxim per la
convocatòria dels mateixos. En tot cas, l’execució de l’oferta haurà de desenvolupar-se
dins el termini improrrogable de tres anys.
L’oferta ha d’aprovar-se anualment dins del primer trimestre de cada any natural, una
vegada aprovat el pressupost de l’exercici que es tracti, i ha de ser publicada en el
diari oficial corresponent.
D’acord amb l’art. 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de personal de les entitats locals, constitueix l’oferta pública d’ocupació de
cada entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales,
subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral,
que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels
sistemes reglamentaris. Llevat que existeixin limitacions que ho impedeixin a la
normativa bàsica pressupostària general, cal incloure en l’oferta pública d’ocupació les
places ocupades per personal interí i els llocs de treball de caràcter laboral reservats
per a personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. En
aquest sentit és clar l’art. 10.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic que estableix
que els places vacants exercides per funcionaris interins hauran d’incloure’s en l’oferta
d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i si fos
possible en el següent, tret que es decideixi la seva amortització.
L’oferta pública d’ocupació ha de comprendre totes les places vacants agrupades en
dos annexos: annex I de funcionaris de carrera i annex II de personal laboral fix i amb
el contingut a què fa referència l’apartat tercer de l’art. 56.
A l’hora d’aprovar l’Oferta pública d’ocupació cal tenir en compte que la normativa de
pressupostos generals de l’Estat anual acostuma a establir restriccions a la
incorporació de nou personal en el sector públic. Això suposa que el mandat de l’art.
10.2 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la
Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic en relació amb l’obligació d’incorporar les
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places ocupades per funcionaris interins contra vacant i el mandat de l’art. 56 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals en sentit similar, s’ha de modular en funció de les limitacions que,
en el seu cas, estableixin les referides Lleis de pressupostos generals.
La normativa de pressupostos generals de l’Estat anual estableix diferents limitacions i
restriccions a la incorporació de nou personal en el sector públic però cal tenir en
compte que a dia d’avui encara no estan aprovats els Pressupostos Generals de
l’Estat per a l’Any 2020.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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L’aprovació de l’oferta pública d’ocupació correspon a l’alcalde en base a l’art. 21.1 g)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’art. 53.1.h) del
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. En el cas de l’Ajuntament de l’Aldea aquesta atribució
ha estat delegada a la Junta de Govern Local per Decret de l’Alcaldia núm. 2019-216
de data 18 de juny.
L’Oferta pública d’ocupació s’ha de publicar en el BOP de Tarragona i de conformitat
amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, en el DOGC, sens
perjudici de la comunicació als òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui a
l’efecte de publicació coordinada amb la resta d’ofertes públiques d’ocupació de la
resta d’administracions públiques, i sens perjudici de trametre’n còpia a la Direcció
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
PART DISPOSITIVA:
Primer. Aprovar l’oferta pública d’ocupació de les places vacants a la plantilla de
personal de l’Ajuntament de l’Aldea per a l’any 2020 i que consten en l’annex 1 i
l’annex 2.
Segon. Publicar l’Oferta pública d’ocupació en el tauler d’anuncis de la Corporació, al
BOP de Tarragona i, de conformitat amb el que disposa l’art. 57.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les
Entitats Locals, en el DOGC, sens perjudici de la comunicació als òrgans de
l’Administració de l’Estat que correspongui a l’efecte de publicació coordinada amb la
resta d’ofertes públiques d’ocupació de la resta d’administracions públiques, i sens
perjudici de trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de la
Generalitat de Catalunya.
Tercer. Donar compte del present acord a la propera sessió ordinària del ple.”
Annex I: funcionaris de carrera
Denominació
(segons plantilla)

Escala

Subescala

Grup/
Subgrup

Nombre
vacants

Tècnic
Superior
Urbanisme
Arquitecte
Tècnic
Superior
Administració

Escala
Administració
Especial
Escala
Administració

Tècnica

A1

1

Tècnica

A1

1
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(Serveis jurídics)

Especial

Auxiliar
Administració

Lliure

Escala
Administració
General
Escala
Administració
Especial

Vigilants/ Guàrdies
Municipals

Administrativa

Tècnica

C2

1

AP

1

Concurs
Oposició
Lliure
Concurs
Oposició
Lliure

-

-

XAVIER ROYO FRANCH
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Annex II: Personal Laboral
Categoria
Laboral

Denominació
(segons plantilla)

Nivell
Titulació

C2

Auxiliar Administratiu/va

C2

2

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C2

Oficial de 1º- conductor de C2
vehicle

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

AP

Peó Brigada

AP

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C1

Tècnic Delineant

C1

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C1

Tècnic de ràdio i premsa

C1

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

C1

Tècnic Auxiliar Dinamitzador C1
Cultural

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

AP

Ordenança

1

Concurs
Lliure

Oposició

- vacant

AP

de Núm.
De Sistema de Selecció
vacances

Observacions

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1859

25è.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 20192023. NÚM. EXP.:2020/51.
Es dona compte del següent:
“El Pla d'Actuació Municipal és el document de compromís on queda reflectida la
planificació estratègica, quins són els objectius que es persegueixen i les actuacions
que es pretenen desenvolupar, durant el mandat 2019-2023 per tal de complir amb el
mandat dels veïns i veïnes en les passades eleccions municipals de 26 de maig de
2019.
Volem treballar amb una visió global del futur a curt, mig i llarg termini, sota els reptes
de treballar amb honestedat, proximitat i transparència política.
La ciutadania de L’Aldea, necessita saber el model de poble que els seus governants
volen encaminar i en aquest sentit, el govern municipal, després d’uns primers mesos
d’avaluar les necessitats del municipi i les possibilitats econòmiques, aprovarem
aquest Pla d’Actuació que reflectiran bona part de les primers actuacions que es
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durant a terme en aquesta legislatura i que volen que sigui l’embrió de L’ALDEA del
segle XXI.
El document del Pla d'Actuació Municipal (PAM), per al mandat 2019-2023, està
format per 140 actuacions les quals es distribuiran d’acord amb les funcions de
cadascuna de les sis regidories en les que es divideix l’actual govern de l’Ajuntament
de L’Aldea:

XAVIER ROYO FRANCH
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Regidoria d'Imatge, Promoció de Poble, Medi Ambient i Hisenda.
Regidoria d’Afers Interns i Institucionals, Ciutadania i Acció Educativa.
Regidoria d'Acció Esportiva, Joventut i Festes.
Regidoria d'Acció Urbana i Rural, Seguretat i Tradicions.
Regidoria d'Acció Cultural, Espais Verds, Igualtat i Sanitat.
Regidoria de Foment de les Persones, Acció comercial i Turisme

El desenvolupament de les accions de govern distribuïdes per Regidories pretenen
incidir en la millora de la qualitat de vida del ciutadans i de les ciutadanes del nostre
municipi, a partir de la millora, alhora, dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament de
forma més propera i més eficient.
Es tracta d'un exercici de compromís i transparència democràtica per aconseguir una
Administració local més moderna i més propera a la ciutadania.
Aquestes accions que l’equip de govern municipal vol afrontar durant la legislatura,
estaran supeditades a les necessitats pressupostàries i a possibles subvencions a
percebre.
Es per tot l’exposat que és proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent
acords:
1r.- Aprovar el Pla d'Actuació Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea.
2n.- Publicar el Pla d’Actuació Municipal al Portal de Transparència i a la pàgina web
de de l’Ajuntament de L’Aldea.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=1884

26è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/123 DE 24 DE
MARÇ, SOBRE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA AL “MANIFEST
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”.
Es dona compte del següent Decret de L’Alcaldia:
“Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la
posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual
manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia,
en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
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Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea al “MANIFEST
DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a
continuació:
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“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant
la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la
ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir
esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les
conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural
que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un
moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la
responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la
ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general,
les institucions estem dictant per a la prevenció i erradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de
transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom
es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en
serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la
col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures
que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de
les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les
infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin
desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una
banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren
vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest
sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de
pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de
dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des
d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir
una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a
què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del
nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos
possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que
algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions
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competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit
empresarial.

XAVIER ROYO FRANCH
30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta
d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i
executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests
moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat
institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a
donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.
Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya,
des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense
limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat
pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten
l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions
supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a
donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els
programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament
europeu del període 2021-2027.
És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a
les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a
conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts
anys.
Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit
comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem
d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens
en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una
crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la
coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des
del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions
estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La
nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint
actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les
necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem
participar de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han
contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en
serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments
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difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència
que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta
situació.
L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb esperança.
Ens en sortirem!”
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera
sessió que se’n celebri.
TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web
municipal.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2029

27è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/134 DE DATA
30 DE MARÇ, SOBRE LA PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA DECLARAT PEL
REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.
Es dona compte del següent Decret de L’Alcaldia:
“I. En data 16 de març de 2020 aquesta alcaldia va dictar el Decret de l’alcaldia núm.
2020/113 per qual es van adoptar Mesures excepcionals en relació a la prevenció del
SARS-CoV-2 (coronavirus), les quals tenien caràcter de extraordinàries i de caràcter
temporal amb la finalitat de reduir el risc d’exposició i transmissió del virus, tot seguint
les recomanacions marcades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19.
II. Per Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, s’ordena la
publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, (BOE núm. 86 de 28 de març).
Fonaments de dret
 Article 21.1. k), m) i e) de la Llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Règim Local,
 Articles 53.1.k), m) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
 Resolució de 25 de març de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la
publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, (BOE núm. 86 de 28 de març)
 Llei Orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció i setge,
 Articles 1 i 3 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en
matèria de salut pública,
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 Article 42 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat,
 Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya en relació amb l’article
66.3.h) i l’article 144.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
 Instrucció 3 - 2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i
organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat
amb motiu del coronavirus,
 Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial i función pública de
medidas a adoptar en los centros de Trabajo dependientes de la Administración
General Mesures excepcionals de la Direcció General de Serveis Socials del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Per tot l’exposat RESOLC:
Primer.- Prorrogar la situació de mesures excepcionals en relació a la prevenció del
SARS-CoV-2 (coronavirus) decretada per l'alcaldia en resolució núm. 2020/113 de
data 16 de març de 2020, en el mateixos termes i fins a la fi de l'Estat d'alarma.
Segon.- L’Ajuntament de l’Aldea prestarà els serveis essencials en torns de treball
estrictament imprescindibles per mantenir l’activitat indispensable en els següents
casos:
- Brigada Municipal: torns de 2 persones alternant-se cada dos dies per realitzar
serveis essencial de neteja i urgències a la via pública i informar dels bans municipals
per la població.
- Cos de Guàrdia Municipal: Seguiran efectuant el seu servei amb normalitat.
- Servei de neteja municipal: Netejaran l’edifici del cos de Guàrdia Municipal amb torns
d’1 persona diferent cada dia.
- El personal d’oficines de l’Ajuntament de L’Aldea realitzarà la seva tasca mitjançant el
teletreball.
Tercer.- Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació i publicar-ho en
el portal de transparència per a general coneixement.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2045

28è.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/172 DE DATA 6
DE MAIG, SOBRE D'ADHESIÓ AL DECÀLEG PER A LA RECUPERACIÓ
SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA.
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
“Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) varen acordar un manifest conjunt per exposar la
posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia 2020/123 de 24 de març de 2020 l’Ajuntament L’Aldea
es va adherir al manifest esmentat.
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Amb posterioritat, les dues entitats municipalistes (ACM i FMC) han acordat i
promogut, en el marc de la situació creada per la pandèmia de Covid-19, un Decàleg
per a la Recuperació Socioeconòmica dels Municipis de Catalunya.
El Decàleg és el publicat en el següent enllaç:
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/acm/decaleg_recuperacio_soci
oeconomica.pdf
Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia,
en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

HE RESOLT:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea al “DECÀLEG
PER A LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE
CATALUNYA”, consensuat i impulsat per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i per la Federació Catalana de Municipis.
SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera
sessió que se’n celebri.
TERCER.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el
Decàleg mitjançant el formulari web d’adhesió que han creat amb aquesta finalitat.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2059

29è.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/147 SOBRE LA
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER A
L’ANY 2021.
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament és titular del servei de Centre de Dia per la Gent Gran de l’Aldea amb
codi de servei S09033.
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té concedit des de l’any 2017 un total de 11 places
concertades per al servei amb número de codi F22561.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea celebrada en data 5 de
desembre de 2018 va aprovar sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies la tramesa del conveni interadministratiu per donar continuïtat a la prestació
del servei al Centre de Dia de L’Aldea.
Aquest acord de la Junta de Govern Local, va ser ratificat per acord del Ple Ordinari
celebrat en data 20 de desembre de 2018.
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La Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2019, va aprovar el conveni de
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de L’Aldea per a la prestació del servei de centre de dia
per a gent gran dependent “Centre d’atenció a la gent gran de L’Aldea”.
Que en data 14 de gener de 2019 es va signar el conveni interadministratiu entre
l’Ajuntament de L’Aldea i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Que els dies que el Centre de Dia de L’Aldea prestarà servei durant l’any 2021 serà de
252 dies.
Que per tal de donar continuïtat a la prestació d’aquest servei durant l’exercici 2021 cal
sol·licitar la pròrroga del conveni interadministratiu al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Per tot l’exposat resolc:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea, per donar
continuïtat a la prestació del servei de centre de dia durant l’exercici 2021.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde perquè pugui signar quants documents facin falta i
adoptar quantes resolucions convinguin per a la plena executivitat d’aquest acord.
TERCER. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
QUART. Ratificar el present decret de l’alcaldia en la propera sessió plenària que es
celebri.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2073

30è.-RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/62 DE 14 DE
FEBRER, SOBRE NOMENAMENT DE LA NOVA SECRETÀRIA AL JUTJAT DE
PAU DE L’ALDEA.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
Atès l'article 108 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té
competència sobre la justícia de pau, en els termes que estableixi la Llei orgànica del
poder judicial. Per la seva banda, l'article 109 atribueix a la Generalitat l'exercici de
totes les funcions i les facultats que la Llei orgànica del poder judicial reconeix al
Govern de l'Estat en relació amb l'Administració de justícia a Catalunya.
Atès l'article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta
judicial, estableix que en els jutjats de pau, llevat dels que han de ser servits per
funcionaris de l'Administració de justícia, l'ajuntament ha de nomenar una persona
idònia per fer-se càrrec de la secretaria i ho ha de comunicar al Ministeri de Justícia
per a la seva aprovació.
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En compliment de l'article 50.3 de la Llei 38/1988, de 23 de desembre, el Departament
de Justícia va aprovar l'Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el
procediment d'aprovació dels nomenaments de secretaris de jutjats de pau de
municipis de menys de 7.000 habitants.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Atès l’Ordre que regula el procediment de nomenament de persona idònia que es faci
càrrec de la secretaria del jutjat de pau dels municipis de Catalunya de menys de
7.000 habitants i, quan hagin superat aquest nombre, mentre no s'hi nomeni personal
funcionari al servei de l'Administració de justícia segons la relació de llocs de treball
que s'aprovi, així com el procediment per nomenar una persona idònia que es faci
càrrec del registre civil del jutjat de pau respectiu, en el cas d'agrupacions de
secretaries de jutjats de pau.
Vist l’article 2 de l’ORDRE JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de
persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, correspon a
l'òrgan competent de l'ajuntament o, en el cas d'agrupacions de secretaries de jutjats
de pau, a l'òrgan competent de cada ajuntament nomenar les persones idònies que
s'hagin de fer càrrec de la secretaria o del registre civil del jutjat de pau respectiu, de
conformitat amb el procediment que preveu l'article 4, sens perjudici de la resolució
d'aprovació que ha d'efectuar el conseller o consellera de Justícia en els termes que
preveuen els articles 8 i 9.
Per tot l’exposat anteriorment resolc:
1r.- Nomenar a la Sra. Maria José Lázaro Curto amb DNI número 40922405T,
funcionària de l’Ajuntament de L’Aldea amb efectes a partir del dia 15 de febrer de
2020.
2n.- Que la persona nomenada, Sra. Maria José Lázaro Curto, compleix amb les
condicions de capacitat i no incorre en cap causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec
de secretària del Jutjat de Pau.
3r.- Notificar el present Decret de l’Alcaldia al Departament de Justicia de la
Generalitat de Catalunya, al Jutge de Pau de L’Aldea, a la Sra. Mª José Lázaro Curto i
a la Regidora d’Afers Interns i Institucionals per als efectes escaients.”

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2100

31è.- RATIFICACIÓ DE LA DECLARACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DEL DELTA DE
L’EBRE ENFRONT LA REGRESSIÓ I LA INUNDACIÓ SIGNADA PER LA TAULA
DE CONSENS EN DATA 29 DE GENER DE 2020.
Es ratificat la següent declaració:
“ESSENT CONSCIENTS que el delta de l’Ebre és un ecosistema únic, natural i
dinàmic, amb una biodiversitat característica, paisatges oberts i vasts i un ric patrimoni
cultural, un espai del qual en gaudim tots i que ha de proporcionar beneficis de forma
sostenible per a les generacions presents i futures.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

PROFUNDAMENT PREOCUPATS pels impactes que està suposant el canvi climàtic
al delta de l’Ebre, incloent l’erosió costanera, la inundació marina o la salinització, així
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com la seva afecció als ecosistemes, hàbitats i espècies de gran valor, les activitats
econòmiques, les poblacions, la infraestructura o el conjunt patrimonial del Delta.
TENINT EN COMPTE que el delta de l’Ebre és un territori excepcional d’importància
mundial, i que és una responsabilitat de tots treballar conjuntament per afrontar els
desafiaments presents i futurs del canvi climàtic, i on el treball s’ha de fer amb la
participació de totes les parts interessades.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

HAVENT ACORDAT com a objectiu general evitar la regressió del Delta tant com sigui
possible i que no és acceptable l’estratègia de retrocés com a actuació aïllada que no
vagi més enllà.
SENSE OBLIDAR que les estratègies i intervencions al delta de l’Ebre s’haurien de
dur a terme considerant la interdependència i disparitat dels sistemes naturals i les
activitats humanes sobre un mateix espai, i RECORDANT que és un territori on les
persones viuen i treballen i els seus interessos i beneficis són una part integral
d’aquest espai comú.
PLENAMENT CONVENÇUTS que en les actuacions al delta de l’Ebre s’han de
prioritzar les solucions basades en la naturalesa i han de recollir els principis de la
gestió integrada de les zones costaneres, que s’han de tenir en compte les
conseqüències de no actuar, la viabilitat tècnica i econòmica, els beneficis addicionals,
els possibles impactes ambientals i l’acceptació social.
ASSUMINT TAMBÉ que qualsevol proposta de mesures al delta de l’Ebre ha de ser
adaptable a un clima canviant per assegurar-se que les accions que es realitzen siguin
les adequades, realitzades en el moment apropiat i que no malgastin els diners en
solucions que comportin un excés de treballs d’enginyeria.
ESSENT CONSCIENTS que el restabliment dels sediments fluvials és una solució al
problema de la regressió i la inundació futura del delta de l’Ebre, que de no portar-se a
terme difícilment donarà valor a altres possibles mesures, CONSIDERANT important
el disseny d’un programa de gestió dels sediments fluvials que incorpori els estudis i
proves pilot necessaris, espais de diàleg, així com un pressupost i calendari per a la
seva implementació, però al mateix temps RECONEIXENT que l’arribada dels
sediments al delta de l’Ebre en les quantitats requerides es preveu a mitjà i llarg
termini.
ESSENT PLENAMENT CONSCIENTS que, de manera immediata, és imperiós
emprendre altres mesures que permetin solucionar els problemes urgents que avui dia
amenacen el Delta, cosa que ha de basar-se en un model integrat de defensa que
aporti solucions específiques i mesures flexibles per a cada sector del Delta, incloent
l’aportació d’arenes, la creació de dunes, la creació de zones humides, els camins de
guarda o les defenses en el medi marí que, mitjançant un disseny adequat, permeti
reduir els impactes dels temporals a la costa minimitzant les afeccions ambientals.
DESTACANT de manera especial el paper que juguen al delta de l’Ebre els saladars i
llacunes costaneres en la protecció de la costa, les oportunitats per millorar la seva
condició i, ESSENT CONSCIENTS TAMBÉ de les obligacions emanades del règim
integral de conservació del Delta a nivell nacional i internacional, que inclou la
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protecció sota la legislació europea i que és necessari coordinar i harmonitzar els
esforços per assegurar la implementació efectiva i consistent d’aquestes obligacions.

XAVIER ROYO FRANCH
30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

CONSIDERANT la gestió de les arenes com una intervenció basada en la naturalesa,
que pot implementar-se a costos racionals, de manera immediata i gradual, que en les
quantitats adequades pot contribuir a la defensa eficaç enfront als temporals marins i
la inundació, i les bones pràctiques de la qual poden beneficiar la conservació dels
ecosistemes costaners, els hàbitats d’interès comunitari i la conservació d’espècies
endèmiques amenaçades, CONSIDERANT A MÉS que una gestió adequada de les
arenes pot contribuir a solucionar altres problemes ambientals i del sector primari al
delta de l’Ebre, com és el cas del dipòsit d’arenes a la punta del Fangar i tancament de
la seva badia.
ESSENT IMPERIOSA la urgència d’adoptar accions, i TENINT EN COMPTE l’ampli
consens assolit al delta de l’Ebre sobre possibles respostes davant l’emergència
climàtica, totes elles recollides en el document “La problemàtica del delta de l’Ebre
enfront la regressió i la inundació. Propostes d’actuacions consensuades des del
territori” i que aquestes poden ser la base per a un futur Pla Director de Mesures al
Delta de l’Ebre.
Nosaltres, els sotasignants, sol·licitem a les autoritats competents, nacionals i
internacionals:
- RECONÈIXER el delta de l’Ebre com un dels espais europeus més amenaçats per
l’emergència climàtica, que afecta tant als seus sistemes naturals com al sistema
socioeconòmic deltaic, la protecció del qual requereix mesures urgents a curt, mitjà i
llarg termini.
- DESENVOLUPAR un Pla Director de Mesures al Delta de l’Ebre prenent com a
orientació estratègica les mesures recollides al document “La problemàtica del delta de
l’Ebre enfront la regressió i la inundació. Propostes d’actuacions consensuades des del
territori”.
- MOBILITZAR els recursos necessaris a les administracions competents per portar a
terme aquest Pla i, així, protegir el delta de l’Ebre enfront els desafiaments presents i
futurs davant l’emergència climàtica.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2153

32è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2019/454 AL
2020/179.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2235

33è.- PROPOSTA D'ACORD AL PLE DE L'AJUNTAMENT SOBRE PRESA DE
CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DE LA REGIDORA SRA. Mª PILAR
CENTELLES MAS. NÚM. EXP.: 2020/392.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2254

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

34è.- INFORMES D’ALCALDIA.
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=2644

35È.- PRECS I PREGUNTES.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020051401?ts=3822

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 21:35 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta, el
contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i data indicats
l'encapçalament.
El Secretari Accidental
Joan Rallo Ventura

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

30/06/2020 SECRETARI ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

30/06/2020 ALCALDE-PRESIDENT

L’Alcalde-President
Xavier Royo Franch
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