ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA.
Número: 2/2022.
Data: 25 de febrer de 2022.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 20:25 hores
Lloc: Telemàtica.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA
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Regidors/es:
- Josep Franch Pellisé
- José Caballé Estorach
- Berta Royo Cervera
- Carlos Gilabert Mangrané
- Albert Borràs Tafalla
- 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
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea

Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
No assisteix:
- Irene Negre Estorach, del grup municipal Junts per L’Aldea, per motius de
salut.
- Antoni Gilabert Rodriguez, del grup municipal Endavant L’Aldea, per motius de
salut.
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el vint-i-cinc de febrer de
dos mil vint-i-dos, 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 extraordinària.
Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022022501
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:
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1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 3 DE
FEBRER DE 2022.
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 del dia 3 de febrer de 2022 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.
Votació
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 3 de febrer de 2022.
2n.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5/2021 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE L’ALDEA PER DETERMINAR LES
SEPARACIONS I DISTÀNCIES DE TANQUES I ARBRAT EN SÒL NO
URBANITZABLE RESPECTE ELS CAMINS MUNICIPAL. NÚM. EXP.: 2021/1594.
“En data 16 de desembre de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la
proposta de modificació puntual núm. 05/2021 del Text refós de les Normes
Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, per determinar les separacions i
distàncies de tanques i arbrat en el sòl no urbanitzable respecte els camins
municipals, amb l’objecte de facilitar en un futur l’ampliació de l’amplada dels camins
municipals en un metre, respecte a les mesures actuals, per afavorir la mobilitat
sostenible i facilitar el creuament de la maquinària agrícola voluminosa. Aquesta
modificació inclou condicionants per al pas de l’aigua d’escorrentiu i clarifica les parts
massisses admissibles als basaments de les tanques dels camins municipals en sòl no
urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic
En compliment de l’establert a l’art. 97 del TRLUC, la conveniència i necessitat de
portar a terme la present modificació puntual de planejament queda plenament
justificada en relació a l’adequada protecció del domini públic local, per garantir un
trànsit rodat més segur i més sostenible per aquestes vies, assegurant l’accés a les
explotacions agropecuàries, facilitar l’ús de les avantatges derivades de l’evolució
tècnica de la maquinaria agrícola o aquella altra que resulti necessària per al
desenvolupament d’una activitat ramadera, d’explotació de recursos naturals o en
general, rústica. Així com mantenir els cursos naturals de l’escorrentiu de pluja. Els
camins municipals són vies d’ús públic que faciliten l’accessibilitat a les finques, per
poder treballar-les i visitar-les en unes condicions adequades de comoditat.
Tenint en compte el que determina el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i no comporta un increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la
transformació global dels usos previstos pel planejament que és objecte de
modificació.
Atès que l’ordenació proposada a la present modificació puntual no suposa cap
alteració substancial del model establert al planejament urbanístic, és coherent amb el
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model d’ordenació establert i no entra en contradicció amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible.
Finalment, tenint en compte que la modificació a tràmit, no comporta cap actuació
excepcional des de l’òptica del planejament territorial.
L’acord d’aprovació inicial ha estat sotmès al tràmit d’informació pública que preveu
l’article 85.4 del TRLUC i s’ha donat audiència als Ajuntament limítrofes amb el terme
municipal de l’Aldea, sense que s’hagin presentat al·legacions al mateix.
En data 17 de desembre de 2021 i Registre General de Sortida 2021/2899, s’han
sol·licitat informes sectorials preceptius en el termes que assenyala l’article 85.5 del
TRLUC per a que siguin emesos en el termini d’un mes.
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Vist l’informe tècnic de data 22 de febrer de 2022 que s’incorpora a l’expedient.
Vist l’informe jurídic emès en data 22 de febrer de 2022 i incorporat a l’expedient.
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. 5/2021 del
de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de L’Aldea, amb número
d’expedient 2021/1594, per determinar les separacions i distàncies de tanques i arbrat
en el sòl no urbanitzable respecte els camins municipals, en els termes que consta
incorporada a l’expedient.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 5/2021 de les NNSS de Planejament
Urbanístic de l’Aldea a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022022501?ts
=382
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Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ
JURÍDICA D’UN BÉ MUNICIPAL. NÚM. EXP.: 2022/28.
“L’Ajuntament de L’Aldea és propietari del terreny municipal que compren la zona
clausurada de l’antic abocador, sent el seu costat Nord-Est la partició del terme
municipal de L’Aldea amb el del municipi de Tortosa, inscrit en l’Inventari de béns i
qualificat jurídicament com un bé de domini públic adscrit al servei públic, amb les
característiques següents:
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 Descripció: zona clausurada de l’antic abocador
 Edificacions: No
 Situació geogràfica: Parcel·la situada al SAU de Polígon Catalunya Sud
 Superfície: 28.575 m2
 Qualificació urbanística: Sòl urbanitzable delimitat, sector de desenvolupament
Industrial, DIB 2, CATALUNYA SUD, segons el Text Refós de les NNSS aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005.
Definició d’alineacions i límit de sòl urbà Text Refós 27 de maig de 2010.
 Títol d’adquisició: Compravenda
 Naturalesa del bé: Immoble
 Càrregues i gravàmens: No hi consten
 Valor de la finca: 437.197,50 €
 Referència cadastral: 43184A003000200000ZP
Per part de l’Alcaldia es considera procedent la desafectació del bé en descrit
anteriorment atès l’actual desús dels terrenys com a abocador municipal i en tant no
s’ha destinat a ús o servei públic des de la seva clausura.
Per Provisió de l’Alcaldia s’ha incoat l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica
del bé.
Per part de l’Arquitecte Municipal s’ha emès informe que literalment diu:
“INFORME TÈCNIC
Expedient:
Assumpte:
Emplaçament:
Ref. Cadastral:

2022/28
Valoració zona antic abocador
Parcel·la situada al SAU de Polígon Catalunya Sud
Part de la referencia 43184A003000200000ZP

Damià Encontrado Sol, Arquitecte Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea, d’acord amb el que
disposa l’Alcaldia, per ordre expressa al respecte, emeto l’informe de valoració següent:
1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Taxació de bé municipal.
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2. CARACTERÍSTIQUES
Situació
Terreny municipal que compren la zona clausurada de l’antic abocador, sent el seu costat
Nord-Est la partició del terme municipal de L’Aldea amb el del municipi de Tortosa.
Superfície i límits
La superfície es de 28.575 m2 .
Plano de la totalitat de la referencia cadastral 43184A003000200000ZP, on la parcel·la PR3 és
la objecte de valoració .
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Qualificació urbanística.
Sòl urbanitzable delimitat, sector de desenvolupament Industrial, DIB 2, CATALUNYA SUD,
segons el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’ Ebre amb data 6 d’abril de 2005. Definició d’alineacions i límit de sòl urbà Text
Refós 27 de maig de 2010.
Càrregues i gravàmens
Les que es deriven del desenvolupament del Pla Parcial i les referents a l’ocupació del subsol
pels residus de l’antic abocador.
Fruites i rendes
Inexistent.
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3. VALORACIÓ DE L’IMMOBLE DE PROPIETAT PRIVADA
Degut a la dificultat de valorar uns terrenys on el Pla Parcial encara no esta redactat i atenen a
les consideracions del preàmbul de “Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.”, que diu
que recull el criteri jurisprudencial recent que considera que els sòls urbanitzables sense
planejament de desenvolupament detallat han de ser classificats com a béns immobles de
naturalesa rústica..
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I segons el Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei del sòl i rehabilitació urbana, al:
Article 36
Valoració en el sòl rural
1. Quan el sòl sigui rural als efectes d’aquesta Llei i de conformitat amb el que disposa la
disposició addicional setena:
a) Els terrenys es taxen mitjançant la capitalització de la renda anual real o potencial, la que
sigui superior, de l’explotació segons el seu estat en el moment en què s’hagi d’entendre
referida la valoració.
Ates, que no es dona sobre el terrenys cap tipus de renta, i que els futurs aprofitaments no
quedarien recollits si la valoració es fes com a sol de naturalesa rústica. Es considera que la
única manera de valora el terrenys es pel mètode de comparació. Per la qual cosa es pren de
referència el valor dels terrenys limítrofes amb un coeficient corrector que reculli per un costat
la manca de desenvolupament del planejament i per l’altre el fet que la possibilitat d’edificació
queda limitada (el subsol és ple de deixalles al tractar-se d’un antic abocador).
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VALORACIÓ PER COMPARACIÓ
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1- El parcel·les limítrofes, a la parcel·la a valorar, en Pla parcial aprovat i urbanitzades,
tenen un preu de venda fixat per INCASOL de 30,60 €, com es desprèn de l’anunci
que hi ha a la seva pàgina web.

2- Atenen a quer la situació de planejament i de la possibilitat edificar no es la mateixa, cal
aplicar un coeficient reductor del 50 %.

XAVIER ROYO FRANCH
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3- El valor per metre quadrat del sòl d’aquesta finca es per tant:
30,60 €/m2x 0,50= 15,30 €/m2
4- Segons el que s’ha exposat, estimo el preu del bé queda valorat en la quantitat de:
28.575 m2 x 15,30 €/m2= 437.197,50 €
Valor total de la finca = 437.197,50 €

S’ha sotmès a informació pública prèvia l’expedient mitjançant anunci publicat en el
BOPT núm. CSE 2022-00334 de data 20 de gener de 2022 i en l’e-tauler de la seu
electrònica de l’Ajuntament.
Consta en l’expedient l’informe de legalitat emès per l’Àrea de Secretaria de
conformitat amb el 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.
FONAMENTS JURÍDICS
La normativa aplicable és:
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL)
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques
(LPAP)
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Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 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 (TRLMRLC)
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals (RPEL)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques
Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment administratiu de les
Administracions públiques de Catalunya
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (LTBG)
1. Els arts. 79 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
(LBRL), 200 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 (TRLMRLC) i 4 de la Llei 33/2003, de
3 de novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques (LPAP) regulen la
classificació dels béns de les Administracions, en béns de domini públic o demanials i
de domini privat o patrimonials.
En l’àmbit reglamentari, la normativa a tenir en compte és el Decret 336/88, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals (RPEL).
D’acord amb els arts. 79 de la LBRL, 201 del TRLMRLC i 5 de la LPAP, són béns de
domini públic els afectes a l'ús públic o als serveis públics dels ens locals i els que la
llei declari amb aquest caràcter. Tenen també aquesta consideració els béns
comunals.
L’art. 6 de la LPAP recull que la gestió i administració dels béns i drets demanials
s’ajustaran, entre d’altres, al principi d’adequació i suficiència dels béns per servir al ús
general o al servei públic a que estan destinats.
L’article 81 de la LBRL estableix que l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de
les Entitats Locals requereix l’expedient en el que s’acrediti l’oportunitat i legalitat. I
d’acord amb el procediment previst en l’art. 204.1 del TRLMRLC i als art. 20 i 24 del
RPEL.
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2. La desafectació dels béns es pot donar en els supòsits següents, art. 205. 1 del
TRLMRL i l’art. 12 del RPEL:
a.
Per la no utilització dels béns en el sentit de llur afectació pública
_servei o ús públic.
b.
Per les característiques físiques del seu terreny_ parcel·la sobrera.
3. El procediment per l’alteració dels béns és el detallat en els arts. 204 del TRLMRLC
i 20 del RPEL, i en qualsevol cas, sempre s’haurà de acreditar l’oportunitat i la legalitat
del canvi d’afectació. Tanmateix, en el cas d’alteració pel desús del be per més de 25
anys, el procediment se simplificarà d’acord amb les previsions de l’art. 24 RPEL:
A. Alteració justificada en el desús del bé, d'acord amb la seva afectació prevista,
havent transcorregut menys de 25 anys, o be per les característiques físiques del
seu terreny:
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1.
2.

Informació pública prèvia de 20 dies hàbils
Acord del Ple

B. Alteració justificada en el desús del bé, d'acord amb la seva afectació prevista,
havent transcorregut 25 anys:
1.

Acord del Ple adoptat per majoria simple dels seus membres
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En el cas que hi hagi persones naturals o jurídiques titulars de drets o interessos
legítims, personals i directes, que puguin resultar afectades, s'han de considerar
interessades en el procediment, i poden comparèixer en l'expedient. L'ens local les pot
requerir per tal que hi compareguin si en coneixen alguna en aquestes
circumstàncies”.
4. L’art. 22.2.a) de la LBRL estableix que la resolució dels expedients d'alteració de la
qualificació jurídica dels béns dels ens locals correspon al ple, i el 47.2.n) de la
mateixa que si l'acord comporta la desafectació del béns de domini públic o comunals,
cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació.
5. Segons l'article 26.1 del RPEL, si el bé de domini públic o comunal està desafectat i
qualificat de patrimonial, s'ha de rectificar l'inventari de béns i s'ha d'inscriure en el
Registre de la Propietat. En el cas que ja ho estigui, s'ha de fer constar la seva nova
qualificació, per al que és suficient la certificació que expedeix la secretaria, amb els
requisits als quals fa referència l'article 120 d'aquest Reglament.
6. Finalment, l’art. 8.1.b) de la LGT diu que l’Administració pública, en aplicació del
principi de transparència, ha de fer pública la informació relativa a la gestió econòmica,
comptable, pressupostària i patrimonial, mentre que l’art. 11.2 de la mateixa diu que la
informació relativa a la gestió patrimonial ha d’incloure:
a. La informació sobre les dades més rellevants de l’inventari general del
patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als
béns mobles amb un valor especial.
b. La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

18/03/2022 SECRETARIA

PART DISPOSITIVA:
Primer.- Alterar la qualificació jurídica del terreny municipal que compren la zona
clausurada de l’antic abocador, sent el seu costat Nord-Est la partició del terme
municipal de L’Aldea amb el del municipi de Tortosa inscrit en l’inventari Municipal com
a bé de domini públic i transformar la seva naturalesa a bé patrimonial.
Segon.- Rectificar puntualment l'Inventari després del canvi de la seva naturalesa
jurídica, i publicar l’alteració del bé en el portal de transparència de l’Ajuntament.
PEU DE RECURS
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Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022022501?ts
=495

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Votacions.APROVAT per MAJORIA ABSOLUTA amb 5 vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier
Royo Franch, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i
Carlos Gilabert Mangrané, i 4 abstencions dels Srs./es Albert Borràs Tafalla, Elisabet
Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
4t.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE NOMENTAMENT DE JUTJGE DE PAU
SUBSTITUT DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/1445.
“En data 13 d’octubre de 2021, RE. 2022/4080, es va comunicar a aquest Ajuntament
l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, de data 28 de setembre de 2021, pel qual es va resoldre requerir al
nostre Ajuntament, entre d’altres, a iniciar els tràmits previstos en els arts 4 i ss. del
Reglament 3/95, de 5 de juny, dels Jutges de Pau, així com els arts. 101 i 102 de la
Llei Orgànica 6 /85, d’1 de juliol, del Poder Judicial, amb l’objecte de proposar a aquest
Tribunal el nomenament d’un nou Jutge de Pau suplent.
Posteriorment, es va publicar anunci de la convocatòria de jutge de pau substitut en el
BOP de Tarragona de data 24 de gener de 2022, es va inserir en el taulell d’anuncis
del Jutjat Deganat de Tortosa i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament de l’Aldea per un
període de 15 dies hàbils.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

18/03/2022 SECRETARIA

Durant el període obert de presentació de sol·licituds únicament se n’ha presentat una,
per part del Sr. Juan Pedro Linares Herrera.
Vista la documentació aportada per l’interessat per optar al lloc de Jutge de Pau
Substitut de de l’Aldea.
Atès l’informe emès al respecte pel secretari accidental de l’Ajuntament de l’Aldea, de
data 16 de febrer de 2022.
Atès el previst a l’art. 6 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
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1.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament del Sr. Juan Pedro Linares Herrera, com a Jutge de Pau Substitut de
l’Aldea, pels quatre anys propers.
2.- Traslladar a dit òrgan judicial el present acord així com la documentació a la que es
refereix l’art.7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau.
3.- Notificar aquest acord a l’interessat.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022022501?ts
=1022

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL
CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE DRETS
SOCIALS I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA, PER DONAR CONTINUÏTAT A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA DURANT L’EXERCICI 2023. NÚM.
EXP.: 2022/257.
“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 Drets Socials la tramesa
del conveni interadministratiu per donar continuïtat a la prestació del servei al Centre
de Dia de L’Aldea.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

18/03/2022 SECRETARIA

Aquest acord de la Junta de Govern Local, va ser ratificat per acord del Ple Ordinari
celebrat en data 20 de desembre de 2018.
La Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2019, va aprovar el conveni de
col·laboració entre el Departament de Drets Socials 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 Drets Socials.
Que els dies que el Centre de Dia de L’Aldea prestarà servei durant l’any 2023 serà de
252 dies.
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Que per tal de donar continuïtat a la prestació d’aquest servei durant l’exercici 2023 cal
sol·licitar la pròrroga del conveni interadministratiu al Departament de Drets Socials i
l’Ajuntament de l’Aldea.
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de L’Aldea el següent:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el
Departament de Drets Socials i l’Ajuntament de l’Aldea, per donar continuïtat a la
prestació del servei de centre de dia durant l’exercici 2023.
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.

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

18/03/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE-PRESIDENT

TERCER. Notificar el present acord al Departament de Drets Socials.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022022501?ts
=1186
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
6è.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA PRÒRROGA DEL PLA D'IGUALTAT DE
L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA 2018-2021, REALITZAT PEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX EBRE. NÚM. EXP.: 2019/119.
“El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea en sessió ordinària celebrada en data 21 de març
de 2019, va aprovar el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de L’Aldea 2018-2021, realitzat
pel Consell Comarcal del Baix Ebre.
L’elaboració d’aquest Pla Intern d‘Igualtat neix per avançar cap a la igualtat
d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral, i pretén dotar a l’Ajuntament de
L’Aldea d’una eina i d’un recurs per desenvolupar i establir com a prioritàries, unes
accions dirigides a la transversalitat de gènere que han de millorar la capacitat de
l’organització per donar exemple i liderar els canvis que es volen promoure al conjunt
de la societat per una igualtat real i efectiva de dones i homes. I d’acord amb el
manifestat, el nostre pla d’igualtat és el fruit d’un acord de voluntats, i en aquest cas
l’acord es fonamenta en la constatació d’un fet: es pot afirmar que la nostra institució
avança cap a la responsabilitat i la justícia social.
L’objectiu general que es planteja amb el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de
L’Aldea és el següent:
- Definir una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les polítiques
internes de l’Ajuntament L’Aldea per tal d’eliminar els estereotips i obstacles que
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
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dificulten a les dones a accedir a professions i llocs de treball en igualtat de condicions
que els homes.
Donat que la llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,
determina en l’article 15, sobre plans d’igualtat de dones i homes del sector públic, que
els ens locals han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal
que hi presta serveis.
Atès que l’Ajuntament de L’Aldea va iniciar els tràmits per redactar el nou Pla d’Igualtat
de l’Ajuntament de L’Aldea per al període 2022-2025, és necessària la pròrroga del Pla
2018-2021 fins que finalitzi la redacció del nou.
Es proposa al Ple l’adopció del l’acord següent:

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

18/03/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

18/03/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Primer: Aprovar la pròrroga del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de L’Aldea 2018-2021,
realitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre fins que estigui redactat el nou Pla.
Segon: Traslladar aquest document als diferents serveis de la Corporació per a la seva
informació.
Tercer: Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Ebre, per tal que
tingui coneixement i realitzi els tràmits oportuns.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022022501?ts
=1286
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 20:25 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 12
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura
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