ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA.
Número: 2/2020.
Data: 21 de gener de 2021.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 20:15 hores
Lloc: Sessió celebrada telemàticament.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH
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19/03/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Regidors/es:
- Irene Negre Estorach
- Josep Franch Pellisé
- José Caballé Estorach
- Berta Royo Cervera
- Carlos Gilabert Mangrané
- Albert Borràs Tafalla
- Toni Gilabert Rodriguez
- Elisabet Fabuel Quesada
- Joaquim Cugat Paulino
- Estefania Blanch Llosa

- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea

Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
Essent el dia vint-i-ú de gener de dos mil vint-i-ú, i prèvia convocatòria a l’efecte, es
reuneixen telemàticament 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 extraordinària.

JOAN RALLO
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19/03/2021 SECRETARIA

La celebració de la sessió plenària, per mitjans telemàtics, ve motivada per la no
conveniència de celebrar-se presencialment per complir les restriccions derivades de
la crisis de la COVID-19.
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment
exigit per a la vàlida constitució del Ple, es 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 DE DATA 17 DE DESEMBRE
DE 2020 I 20 DE GENER DE 2021.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena als esborranys de les actes que si s’escau s’han d’aprovar i que
són les relatives a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2020 i del 20 de
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gener de 2021 que se’ls hi van lliurar juntament amb la convocatòria de la present
sessió atenent el que disposa l’article 80 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
No es presenten objeccions a la votació de les actes corresponents a la sessió del dia
17 de desembre de 2020 i del 20 de gener de 2021.
Votació
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021012101?ts
=284
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 17 de desembre de 2020 i del 20 de gener de 2021.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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19/03/2021 ALCALDE-PRESIDENT

2n.- DECLARACIÓ DE LA TAULA DE CONSENS PEL DELTA.
Es dona compte de la següent declaració:
“DECLARACIÓ TAULA CONSENS PEL DELTA 20 /01/2021.
Avui ja fa un any, entre el 19 i el 23 de gener de 2020, el temporal Glòria va mostrar de
manera colpidora la feblesa del Delta de l’Ebre davant el mar. Era una catàstrofe
anunciada des de feia dècades.
En pocs dies, vam assistir impotents a les greus conseqüències del temporal.
Els estralls provocats afectaven a tots els ecosistemes d’aquest indret, així com a les
activitats socioeconòmiques dels seus habitants i les infraestructures: salinització de
badies i llacunes, reducció d’espais d’altíssim valor mediambiental, penetració de fins a
4 km en la seva plana, inundació marina de més de 3000 ha d’arrossars, col·lapse
d’infraestructures de bombament i destrosses en camins rurals, devastació en
plataformes d’aqüicultura i danys al sector pesquer, paralització de l’activitat salinera...
El 29 de gener es presentava per part de la Taula de Consens, formada pels set
municipis de la plana deltaica i les dues comunitat de regants, i recolzada per més de
30 entitats del territori, el Pla Delta. Aquest document, que neix del treball de gairebé 2
anys, és fruit del recull de la multiplicitat d’estudis i propostes d’actuació que mai s’han
dut a terme, de la visió holística de la problemàtica del Delta, i en definitiva, de la visió
de les persones que hi viuen i treballen i que pensen també en el futur.
És un Pla possibilista, basat en experiències internacionals i que formen part
d’estratègies globals d’adaptació al canvi climàtic. Un Pla estructurat en diversos
escenaris temporals i espais d’actuació, amb un ventall de tècniques segons l’afectació
de cada zona deltaica. Un Pla amb dos eixos fonamentals que troben el consens
unànime del territori: la regeneració del litoral mitjançant l’aportació massiva de sorra,
complementada amb la recuperació i distribució dels sediments fluvials retinguts
aigües amunt de l’Ebre.
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En aquest acte públic, hi van assistir els màxims representants de les institucions que
d’alguna manera o d’altra, han de vetllar per la conservació d’aquest indret. Tots sense
excepció van fer seva aquesta problemàtica i també la visió de la proposta presentada
per la Taula de Consens.
Ha estat un any intens, de moltes reunions, informes i aclariments. D’una
perseverança i un esforç sense límits.
D’altra banda, ha estat un any de bones paraules i intencions. I poca cosa més.
Estem igual o pitjor que ara fa un any, i així se’ns presenta la realitat tossuda de les
coses no resoltes, de manera evident, cada vegada que hi ha un temporal per petit
que sigui. La indignació de la ciutadania és cada vegada més gran.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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19/03/2021 ALCALDE-PRESIDENT

És per tot això que avui, 20 de gener de 2021, la Taula de Consens del Delta fa la
següent declaració:
1- La Taula continuarà treballant amb totes les entitats del territori i les administracions
competents per dur a terme la implementació de les mesures necessàries per salvar el
Delta, així com les greus conseqüències de la inacció.
2- Denunciem la descoordinació i la manca d’actuacions per part de les
administracions en la implementació d’accions de recuperació efectiva i de prevenció
de nous escenaris catastròfics.
3- Reclamem de manera immediata una nova declaració d’emergència davant els
efectes del nou temporal d’aquests últims dies, i la corresponent actuació i coordinada
entre l’estat i la generalitat.
4- Iniciem la defensa legal del Delta de l’Ebre davant d’aquesta inacció per part de les
administracions.
5- Anunciem l’inici de gestions amb la Comissió Europea per obrir un procediment
d’infracció comunitària contra l’administració espanyola i catalana per no adoptar les
mesures necessàries per evitar el deteriorament del Delta de l’Ebre.
6- Comunicar aquest acord al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte
Demogràfic, a la Presidència del Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i
al Senat, així com als respectius grups parlamentaris, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i als respectius grups
parlamentaris.
El Trabucador
20 de gener de 2021”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021012101?ts
=311
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Votació.Els grups municipals de Junts per L’Aldea i Endavant L’Aldea aproven i donen suport a
la declaració de la Taula de Consens pel Delta.
3r.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT ANUAL DE L’EXERCICI
2020. NÚM. EXP.: 2020/322.
Es dona compte del següent informe:

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 2020 s'obtenen les
següents dades:

XAVIER ROYO FRANCH
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“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.

JOAN RALLO
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19/03/2021 SECRETARIA

Segon.- Que de les factures pendents de pagar al final d’exercici 2020, s’obtenen les
següents dades:
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19/03/2021 ALCALDE-PRESIDENT
XAVIER ROYO FRANCH
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Tercer.- Que dels interessos de demora pagats al final d’exercici 2020, 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.”

JOAN RALLO
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021012101?ts
=872
Tots els Regidors i Regidores es donen per assabentats.
4t.- DONAR COMPTE DEL PLA ANUAL FINANCER DE L’EXERCICI 2021. NÚM.
EXP.: 2021/34.
Es dona compte del següent:
1. INTRODUCCIÓ
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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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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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.
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.
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.
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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).

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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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.
2. ACTUACIONS A REALITZAR
2.1.
En matèria de control permanent
2.1.1. 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.
2.1.2. 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
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.
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
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3ª de la Llei orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial
en el sector públic.
2.1.3. Actuacions seleccionades

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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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.
- Millorar la fiscalització i intervenció limitada prèvia de totes els expedients que
generin una despesa.
2.2.

Control financer de les subvencions i ajuts concedits

2.2.1. 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.
2.2.2. 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.
3. MEMÒRIA DE PLANIFICACIÓ
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.
4. MOMENT, FORMA I TERMINI PER A L’EXERCICI DE LES ACTUACIONS DE
CONTROL FINANCER
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.
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5. MITJANS DISPONIBLES

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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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.
6. 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.
7. 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.
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.
8. 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.”
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021012101?ts
=893
Tots els Regidors i Regidores es donen per assabentats.
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 20:15 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 10
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

19/03/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

19/03/2021 ALCALDE-PRESIDENT

L’Alcalde-President
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