AJUNTAMENT DE L’ALDEA
ACTA

DE

LA

SESSIÓ

EXTRAORDINÀRIA

DEL

PLE

DE

L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 2/2015.
Data: 29 d’abril de 2015
Hora d’inici: 14:00 hores.
Hora d’acabament: 14:30 hores.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:

- Daniel Andreu Falcó.

- ERC-AM

Regidors:

- Simón Falcó Moreso

- ERC-AM

- Míriam Ferrando Blesas

- ERC-AM

- Yolanda Meca Blanch

- ERC-AM

- Estela Estorach Benito

- ERC-AM

- Yolanda Tomàs Ferré

- ERC-AM

- Xavier Royo Franch

- CiU

- Elisabet Zapater Alifonso

- CiU

- Gemma Meca Estorach

- CiU

- Manuel Masdeu Eixarch

- PSC-PM

Excusa la seva absència:
-En Carlos Gilabert i Mangrané - CiU
Secretari acctal: En Joan Rallo i Ventura.
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea.
Essent el dia i hora assenyalats a l’encapçalament i prèvia convocatòria a
l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats, sota la Presidència del Sr. Alcalde
en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària. Obert
l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit
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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, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la darrera
sessió corresponent a l’ordinària del dia 13 de març de 2015.
Es passa a tractar l’únic punt de l’ordre del dia objecte d'aquesta sessió,
sotmetent-se a votació l’esborrany de l'acta de la sessió anterior, corresponent a l’
ordinària del dia 13 de març de 2015, l'esborrany de la qual ha estat lliurat als senyors
regidors amb anterioritat a la convocatòria de la sessió.
Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta especificada, s’assoleix el següent
resultat:
El senyor Xavier Royo manifesta que el grup de CiU vota a favor de
l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2015, tal i com ha
estat presentada.
El Sr. Manuel Masdeu manifesta que el grup del PSC vota a favor de
l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2015, tal i com ha
estat presentada.
El senyor Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor de
l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2015, tal i com ha
estat presentada.
Per la qual cosa, el Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF
declara que l’acta de la sessió ordinària del dia 13 de març de 2015, queda aprovada
per vot favorable dels deu Regidors que han quedat especificats, és a dir per
unanimitat.

2.- Ratificació del Decret de L’Alcaldia número 22/2015.
Tot seguit es dóna compte del Decret de l’Alcaldia número 22/2015, que diu
literalment:

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

preparació de les estratègies de

desenvolupament local.
Atès que el Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i Montsià, com a
Grup d’Acció Local, es vol presentar a la preselecció de grups per al nou Programa
de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.
Atès que l’àmbit territorial del Baix Ebre i Montsià inclourà tots els municipis
existents a les dues comarques, la qual cosa permetrà que siguin beneficiaris dels
ajuts Leader.
Atès que han de comptar amb la representació dels principals agents públics i
privats del seu àmbit territorial en els òrgans de decisió del GAL.
I Atès que cada GAL ha de ser un conjunt equilibrat i representatiu
d’interlocutors públics i privats implantats a escala local que defineixen una
estratègia, informen i assessoren la població rural, mobilitzen i estimulen les
comunitats amb vista al desenvolupament econòmic i social del seu territori i
promouen l’execució dels projectes d’inversió que generin ocupació o millorin la
qualitat de vida.
DECRETO:
1r. Adherir el municipi

de l’Aldea a l’àmbit territorial del Consorci per al

Desenvolupament del baix Ebre i Montsià, durant el Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020.
2n. Comunicar aquest acord al Consorci per al Desenvolupament del baix
Ebre i Montsià.
3r. Ratificar el present Decret de l’Alcaldia al Ple en la primera sessió
subsegüent que celebri.
Segueix la data i signatura”.
Una vegada assabentats els presents s’acorda:
Primer.- Ratificar el Decret que ha estat transcrit.
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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.
L’acord anteriorment transcrit ha estat adoptat mitjançant la votació que tot
seguit es detalla:
El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten a favor.
El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor.
El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord
queda adoptat pels 10 vots a favor dels Regidors que s’han esmentat, és a dir per
unanimitat i per tant amb el quòrum legalment determinat.

3.- Donar compte de la contractació de personal.
A continuació es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia de
contractació de personal següents:
A)
Decret de l’Alcaldia del dia 11 de març de 2015, que en la part resolutiva
disposava:

“RESOLC:
1. Contractar un expert taurí mitjançant contracte laboral específic temporal i
per la modalitat contractual de:
OBRA O SERVEI DETERMINAT de les següents persones:
SALVADOR CALVET BENITO
Festes Ermita: els dies 24 i 25 de juny de 2015
Festes Majors : Els dies 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 d’agost de 2015
2. La notificació a la persona interessada, als efectes de formalització del
contracte.
3. L’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social.
4. Donar coneixement d’aquesta contractació al Ple en la primera sessió
subsegüent que celebri, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
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B) Decret de l’Alcaldia del dia 13 de març de 2015 que en la part
resolutiva disposava:

“RESOLC:
1. La contractació laboral temporal, en tràmit de màxima urgència per raó de
necessitat l’atenció de la qual no consent demora sense perjudici greu a l’interès
públic o la gestió ordinària, i per la modalitat contractual de:
-

OBRA O SERVEI DETERMINAT
Monitors Setmana Santa 2015

-

Mercedes Senra Monros , els dies 30, 31 de març i 1 i 2 d’abril de 2015 amb
una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores.

-

Elisabet Fabuel Quesada, els dies 30, 31 de març i 1 i 2 d’abril de 2015 amb
una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores.

-

Nuria Ferrando Blesas, els dies 30, 31 de març i 1 i 2 d’abril de 2015 amb
una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores.

-

Maria Espuny Ferrando, els dies 30, 31 de març i 1 i 2 d’abril de 2015 amb
una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores.

2. La notificació a la persona interessada, als efectes de formalització del
contracte.
3. L’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social.
4. Donar coneixement d’aquesta contractació al Ple en la primera sessió
subsegüent que celebri, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
C) Decret de l’Alcaldia del dia 13 de març de 2015 que en la part resolutiva
disposava:

“RESOLC:
1. La contractació laboral temporal, en tràmit de màxima urgència per raó de
necessitat l’atenció de la qual no consent demora sense perjudici greu a l’interès
públic o la gestió ordinària, i per la modalitat contractual de:
-

OBRA O SERVEI DETERMINAT
Monitors Setmana Santa 2015
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-

Aleix Salvador Cayuela, els dies 30, 31 de març i 1 i 2 d’abril de 2015 amb
una jornada de 4 hores diàries de 9 a 13 hores.

2. La notificació a la persona interessada, als efectes de formalització del
contracte.
3. L’afiliació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social.
4. Donar coneixement d’aquesta contractació al Ple en la primera sessió
subsegüent que celebri, i publicar-la en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya”.
Assabentats els assistents se’n donen per enterats.
Assabentats els assistents se’n donen per enterats.

4.- Sol.licitud de compatibilitat efectuada per Ramon Montesó i
Gallego.
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Ramón Montesó i Gallego, que demana
que el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea, li concedeixi la seva compatibilitat per exercir
l’activitat privada d’arquitecte tècnic.
Vist l’informe jurídic que envers la petició es va formular i que literalment diu:

“Antecedents
El tècnic municipal sol·licita declaració de compatibilitat per exercir
d’arquitecte tècnic fora de l’àmbit d’aquest Ajuntament.
Fonaments de dret
- Constitució Espanyola.
- Estatut d'Autonomia de Catalunya.
- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de les Administracions Públiques.
- Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei
de l'Administració.
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les Entitats Locals.
1.- La Constitució espanyola, en el seu article 103.3, disposa que la llei
regularà l'estatut dels funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els
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principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a la
sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en
l'exercici de les seves funcions.
En el seu article 149.1.18, la Constitució promulga que l'Estat té la
competència exclusiva, entre d'altres, sobre les bases del règim jurídic de les
Administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals
garantiran als administrats un tractament comú davant aquelles.
2.- D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i
en concret l'article 136, correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria de
funció pública, respectant el principi d'autonomia local, la competència exclusiva
sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques
catalanes i sobre l'ordenació i l'organització de la funció pública, salvant el que
disposa la lletra b).
3.- L'article 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions públiques, estableix que l'exercici d'un lloc
de treball per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la Llei serà
incompatible amb l'exercici de qualsevol càrrec, professió o activitat, públic o privat,
que pugui impedir o minvar el compliment estricte dels seus deures així com
comprometre la seva imparcialitat o independència.
4.- L'article 16 del mateix text legal determina en el seu punt primer que no es
podrà autoritzar o reconèixer cap compatibilitat al personal que ocupi llocs que
comportin la percepció de complements específics o concepte equiparable. Per la
seva banda, el punt 4 d'aquest article estableix que excepcionalment, i sense
perjudici de les limitacions dels articles 1.3, 11, 12 i 13 del mateix text, es podrà
reconèixer la compatibilitat per exercir les activitats privades al personal que ocupi
llocs de treball que comportin la percepció de complements específics, o concepte
equiparable, la quantia del qual no superi el 30 per 100 de la seva retribució bàsica
exclosos els conceptes que tinguin el seu origen en l'antiguitat.
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5.- L'article 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, preveu una sèrie de supòsits en què no
és possible el reconeixement de compatibilitat amb activitats privades, incloses les
de caràcter professional. Així, l'apartat a) estableix que no és possible aquest
reconeixement quan el resultat de l'activitat professional s'hagi de sotmetre a
autorització, llicència, permís, ajut financer o control de l'entitat local en què presti
serveis el personal, l'apartat b) de l'article tampoc admet la compatibilitat quan
l'activitat professional es relacioni directament amb la que es desenvolupi en la
unitat o servei a què estigui adscrit el personal, i el supòsit c) preveu el no
reconeixement de la compatibilitat quan l'activitat professional requereixi o pugui
requerir la coincidència d'horari o la presència física del personal amb el que tingui
atribuït en l'entitat local.
L'article 331 del mateix text estableix que no es podrà autoritzar ni reconèixer
compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que tinguin incorporat
expressament com component del complement específic el factor d'incompatibilitat.
6.- D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració, no es podrà
autoritzar ni reconèixer cap compatibilitat del personal que ocupi els llocs de treball
que comportin la percepció d'un complement específic pel factor d'incompatibilitat o
per concepte equiparable.
Consideracions
Primer.- El tractament legal de les incompatibilitats s'inspira en el principi de
dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de
treball i, essencialment en la percepció única de les retribucions a càrrec de
l'Administració Pública derivades d'aquest lloc de treball, llevat de les excepcions
legalment previstes.
Segon.- La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, i en concret la seva disposició final
primera, estableix que les normes que es contenen en aquesta Llei es consideren
bases del règim estatutari de la funció pública que han estat dictades a
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l'emparament de l'article 149.1.18 de la Constitució, llevat de les que es contenen en
l'article 17.1 i la disposició addicional cinquena del text.
Tercer.- La Generalitat de Catalunya és competent per dictar les normes de
desenvolupament que consideri convenient i oportú en execució de la legislació
bàsica de l'Estat en matèria del règim estatutari de la funció pública. Pel que fa a
aquesta normativa de desplegament, és important destacar que en ella pot
especificar-se la norma bàsica d'acord amb les peculiaritats de la Comunitat
Autònoma concreta, respectant sempre la normativa bàsica i salvaguardant la seva
finalitat.
Quart.- En relació a la possible compatibilitat del funcionari municipal amb el
lliure exercici de la professió d'arquitecte tècnic, l'article 330 del Decret 214/1990,
esmentat anteriorment, preveu una sèrie de supòsits en què no és possible
reconèixer la compatibilitat amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, i l'apartat c) en concret no reconeix aquesta compatibilitat quan
l'activitat professional requereixi la coincidència d'horari o la presència física del
personal amb el que tingui atribuït en l'entitat local. En aquests casos l'origen de la
incompatibilitat radica en la possible coincidència horària entre les dues activitats i
no tant en el contingut de l'activitat a exercir, encara que el més convenient és
atènyer-se a les circumstàncies específiques de cada cas.
Cinquè.- L'article 16 de la Llei 53/1984, ja esmentat, exposa detalladament
uns supòsits objectius en què no és possible la compatibilitat per tal de no impedir o
minvar l'estricte compliment dels deures inherents al càrrec que s'ocupa o que es
comprometi la seva imparcialitat o independència. L'apartat segon d'aquest article
conté una excepció a la incompatibilitat absoluta ja que reconeix la possibilitat de
compatibilitzar el lloc de treball amb activitats privades al personal que ocupi llocs de
treball amb una percepció de complements específics o concepte equiparable, la
quantia del qual no superi el 30 per 100 de la seva retribució bàsica, exclosos els
conceptes que tinguin el seu origen en l'antiguitat.
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Sisè.- Tenint en compte l'anterior consideració, el complement específic, en la
legislació bàsica estatal, respon a la idea de compensar certes circumstàncies
particulars d'alguns llocs de treball, com pot ser la dedicació.
Pel que fa a poder exercir de manera simultània activitats en l'àmbit públic i
privat, això no és possible quan es perceben retribucions complementàries per
dedicació especial al lloc de treball públic, precepte aquest que no es vulnerat amb
el desenvolupament autonòmic de la norma, ja que aquest estableix la impossibilitat
de reconèixer la compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball els quals tinguin
incorporat expressament com component del complement específic el factor
d'incompatibilitat.
CONCLUSIÓ.Si es compleixen els requisits detallats en el cos d’aquest informe, no hi ha
cap inconvenient legal per accedir a la concessió de la compatibilitat demanada.
Segueix la data i signatura”.
Atesa la normativa vigent en matèria d’incompatibilitats continguda en la Llei
53/1984, de 26 de desembre, Real Decret 598/1985, de 30 d d’abril, Decret
214/1990, de 30 de juliol, amb les modificacions que l’han afectat, i la resta de
disposicions aplicables, el Ple de l’Ajuntament acorda:
1r.- Concedir la compatibilitat al Sr. Ramon Montesó i Gallego, per poder
exercir l’activitat privada d’arquitecte tècnics, amb els límits establerts a la normativa
vigent.
2n.- Comunicar l’acord al sol·licitant i als serveis adients, als efectes oportuns.
L’acord anteriorment transcrit s’ha adoptat mitjançant la votació que tot seguit
es detalla:
El Sr. Xavier Royo diu que el grup municipal de CiU vota a favor de la
concessió de compatibilitat.
El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor de l’atorgament de la
compatibilitat.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor de la
concessió de la compatibilitat demanada.
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Per la qual cosa, el Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF,
declara que petició queda aprovada per vot favorable dels deu Regidors que han
quedat assenyalats.

5.- Proposta del pla pressupostari a mig termini pel període 20162018.
Seguidament es dóna compte de la proposta del Pla pressupostari a mig
termini pel període 2016-2018, que literalment diu:
“1. ANTECEDENTS

En data 23 de març de 2015 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a
l’elaboració del pla pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius
d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.

2. FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les
Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual
s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.
2.2. L’article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig
termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:
2.2.1. Els objectius d’estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la
despesa de les respectives Administracions Públiques.
2.2.2. 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.
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions
d’ingressos i despeses.
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2.2.4. Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la
sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques.
2.3. L’article 6 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, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.
3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
Per tant, proposo que s’acordi:
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018,
d’acord amb el següent detall
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

LIQUIDACIÓ
2014
1.889.005
26.728
481.827
1.025.328
8.886
3.431.773
0
194.825
194.825
0
0
0
3.626.598

PREV LIQ
2015
1.955.061
44.204
592.251
1.092.165
14.055
3.697.736
0
67.080
67.080
0
0
0
3.764.816

PREVISIÓ
2016
1.994.162
45.088
466.396
903.541
14.336
3.423.524
0
70.800
70.800
0
0
0
3.494.324

PREVISIÓ
2017
2.034.045
45.990
475.724
919.612
14.623
3.489.994
0
77.000
77.000
0
0
0
3.566.994

PREVISIÓ
2018
2.074.726
46.910
485.238
943.024
14.915
3.564.814
0
85.000
85.000
0
0
0
3.649.814

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

2014
1.005.495
1.320.459
3.827
446.835
0
2.776.615
501.710
0
501.710
0
0
0
3.278.325

2015
1.085.439
1.355.185
3.475
539.250
17.744
3.001.093
563.437
2.000
565.437
0
0
0
3.566.530

2016
1.085.439
1.368.737
3.360
449.703
0
2.907.239
531.000
0
531.000
0
0
0
3.438.239

2017
1.096.294
1.382.424
3.372
454.200
0
2.936.289
526.000
0
526.000
0
0
0
3.462.289

2018
1.107.257
1.396.248
3.341
458.742
0
2.965.588
540.000
0
540.000
0
0
0
3.505.588
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3.2. Trametre, fins al 23 de març, el pla pressupostari a mig termini al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
3.3. Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l’aprovació
del pla pressupostari a mig termini.
Segueix la data i signatura”.

Una vegada assabentats els presents, s’aprova la proposta mitjançant la
votació que tot seguit s’assenyala:
El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’abstenen.
El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor.
El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i les abstencions
dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso i Gemma Meca i
Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.

6.- Donar compte de l’informe d’intervenció relatiu a la distribució
del superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014.
Tot seguit es dóna compte de l’informe d’intervenció relatiu a la distribució del
superàvit de la liquidació de l’exercici de 2014, que diu literalment:

“Antecedents
1. En data 26 de febrer de 2015 l'Alcalde / President va aprovar la liquidació
de l'exercici 2014.
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors:
a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 1.223.369,46 €
b) Estabilitat: 348.273,06 €
c) Rati de deute viu: 0,00%
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 85.501,14 €
3. El darrer període mig de pagament publicat en data 31 de desembre de
2014 és de 67 dies.
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2015 és de 375.16,76 €.
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5. La previsió del mínim de tresoreria per a l'exercici 2015 és de 203.384,34
€.

Fonaments de dret
1. L'article 32.1 de la Llei orgànica d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF) disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha de
destinar a reduir el nivell d'endeutament net.
2. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que
no superin el límit d’endeutament en matèria d’autorització d’operacions
d’endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l’efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a
la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la
liquidació de l’exercici 2015 podran destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si
s’escau, despeses pendents d’aplicar al pressupost i a continuació, a finançar
inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat
de finançament de l’exercici 2015, si encara queda import a distribuir aquest es
destinarà a reduir endeutament net.
3. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per
inversió financerament disponible.
4. L'apartat 8 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en
matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de febrer de 2014
de la Direcció general de Política financera del Departament d'Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent
de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en funció dels
recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al
pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència
de romanents de crèdits incorporables. També disposa que els recursos addicionals
disponibles s'han de destinar al compliment el termini de pagament a proveïdors així
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com que el superàvit s'ha de destinar a reduir l'endeutament net previst a 31 de
desembre de l'exercici en curs.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent acord:
2014
Deute viu
Romanent de tresoreria per a
despeses generals
Capacitat de finançament
import afectat préstecs plans ajust
Cal distribuir superàvit?
Import afectat a distribuir
Compte 413
Romanents incorporables (FASE
AD)
Mínim de tresoreria
Import a distribuir
% deute viu
Compliment darrer PMP publicat
previsió CF 31/12 2014
import màxim a invertir
import possible a amortitzar
previsió préstec n+1
import mínim a amortitzar
import de disponibilitat lliure

0,00
1.223.368,46
642.032,15
0,00
NO
642.035,15
85.501,14
0,00
203.384,24
0,00
0,00%
NO
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
1.137.867,32

Primer.- Indicar la lliure disponibilitat de l'import de 1.137.867,32 €. Segueix
la data i signatura”·
Assabentats els presents se’n donen per enterats, no formulant-se en vers el
mateix cap pregunta ni debat.
7.- Aprovació provisional, si s’escau de la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Aldea, que es tramita per
l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea.
A continuació es dóna compte de l'expedient tramitat per a l'aprovació de la
modificació puntual de les Normes Subsidiàries i Complementàries de Planejament
de l’Aldea, que es tramita per l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la
Mare de Déu de L’Aldea, del que resulta:
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1.-Que la modificació puntual de les normes subsidiàries i complementàries
de planejament de l’Aldea, que es tramita per l’ampliació de l’àmbit de protecció de
l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea, s’ha fet pública mitjançant els edictes inserits
al tauler d’anuncis de la Corporació el dia 16 de març de 2014, web de la Corporació
Municipal, Diari de Tarragona del dia 20 de març de 2015, Diari Mes Ebre del dia 18
de març de 2015, B.O.P. número 68 del dia 23 de març de 2015 i D.O.G.C número
6837 del dia 24 de març de 2015.
Que el dia 16 de març de 2015, es va assabentar de l’aprovació inicial de la
modificació puntual de les normes subsidiàries i complementàries de planejament de
l’Aldea, que es tramita per l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare
de Déu de L’Aldea, als Ajuntaments d’Amposta, Tortosa, Camarles i Deltebre.
Que el dia 16 de març de 2015, es va demanar als Serveis Territorials de
Territori i Sostenibilitat que determinés la innecessarietat de dur a terme l’avaluació
ambiental de la modificació puntual de les normes subsidiàries i complementàries de
planejament de l’Aldea, que es tramita per l’ampliació de l’àmbit de protecció de
l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea
Que el dia 16 de març de 2015, es van demanar informes envers la
modificació puntual de les normes subsidiàries i complementàries de planejament de
l’Aldea, que es tramita per l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare
de Déu de L’Aldea, a Elèctrica de l’Ebro, Sorea, Fecsa-Endesa, Delegació
d’Hisenda, Diputació de Tarragona, Departament d’Innovació universitat i empresa,
Departament d’Agricultura i Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que
sol·licitessin els informes de transports terrestres, ferrocarrils, aeroports, autopistes,
mobilitat, port, costes, geològic, d’aigües, d’avaluació ambiental i de residus.
Que envers la modificació esmentada, no s’han presentat al·legacions.
2.-S'han emès els informes jurídics i tècnics que disposa la normativa
aplicable, en relació a la tramitació de l’expedient de referència.
Una vegada assabentada la Corporació municipal, prèvia deliberació, acorda:
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1r.-Aprovar

provisionalment

la

modificació

puntual

de

les

Normes

Subsidiàries i Complementàries de Planejament de l’Aldea, que es tramita per
l’ampliació de l’àmbit de protecció de l’ermita de la Mare de Déu de L’Aldea.
2n.-Trametre l'expedient a la comissió d'urbanisme de les Terres de l’Ebre,
per a la seva aprovació definitiva, si s'escau.
3r.-Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i signar
quants documents facin falta per a la plena executivitat d'aquest acord.
L'acord anteriorment transcrit ha sigut adoptat mitjançant la votació que tot
seguit es detalla:
El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’abstenen.
El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. Que d’alguna
manera, significa l’àmbit de protecció del nostre, dit de manera col·loquial “xoperal”,
i que en certa manera ve a proporcionar esta figura urbanística que ens permetrà
defensar

sobre

possibles

decisions

o,

inclús

altres

estratègies,

d’altres

administracions el nostre estimat camí de l’Ermita com deia abans, l’anomenat “lo
xoperal” de L’Aldea.
El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i les abstencions
dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso i Gemma Meca i
Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.
8.- Adjudicació del procediment obert convocat per a la prestació del servei
de gestió del Centre de Dia de L’Aldea.
Vista la proposta que formula la Mesa de contractació, respecte a
l’adjudicació del procediment obert convocat per a la prestació del servei de centre
de dia de L’Aldea.
Atès el contingut de l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia tretze de març de
2015, pel qual es decidí de procedir a l'esmentada contractació;
Vist allò que disposen les Normes d’aplicació en matèria de contractació
administrativa, el Ple de l’Ajuntament acorda:
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Primer.-Adjudicar la prestació del servei públic de centre de dia al licitant
Residència Tercera Edat l’Onada SL amb subjecció al Plec de clàusules econòmico
administratives aprovat i oferta presentada pel licitant, al considerar que és l’oferta
econòmicament més avantatjosa pels interessos municipals, atès que l’acta de la
mesa de contractació proposa:
“L’objecte de la sessió és l’obertura de pliques per fer la proposta
d’adjudicació de la contractació, pel procediment obert, per la prestació del servei de
centre de dia de L’Aldea, convocada per acord del Ple de L’Ajuntament del dia tretze
de març de dos mil quinze.
El Secretari llegeix les disposicions legals aplicables a l’acte administratiu a
què es refereix aquest document.
La Presidència dóna compte que havent-se qualificat els documents
presentats en temps i forma, d'acord amb el què assenyalen les Clàusules
Administratives Particulars que regeixen aquest procediment obert, han estat
admeses les ofertes presentades pels contractistes següents:
-

Residència Tercera Edat l’Onada SL.

I excloses les presentades per: CAP.
Tanmateix el President manifesta que havent-se dut a terme la valoració dels
criteris avaluables mitjançant un judici de valor, aquesta ha donat el següent
resultat:
El Sr. President invita els presents a examinar les pliques presentades, a
manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin necessaris.
No se’n formula cap.
Tot seguit, i segons l'ordre de presentació, el President de la Mesa procedeix
a obrir i a donar lectura del contingut dels sobres número 3 de les proposicions
admeses, amb el resultat següent:
Plica número 1 que presenta Residència Tercera Edat l’Onada SL, i ofereix
per ser valorat:
A.Reducció dels terminis
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A.1 Per la reducció del termini de la concessió ............................ Fins

a

8

A.2 Per la reducció del termini de la posada en marxa del servei

a

8

punts
Fins

punts.
B. Criteris valorables a través de la fórmula que s’estableix a la clàusula
següent:
B.1 Per la millora en l’equipament del centre........................Fins a 16 punts
B.2 Per la cartera de serveis complementaris a aplicar al centre. Fins a 16
punts
B.3 Per disposar de sistemes de qualitat ........................... Fins a 8 punts
B.4 Per l’experiència professional de l’empresa en la gestió de serveis
similars a les Terres de l’Ebre.............................................................
Fins a 8 punts
B.5 Per disposar de sistemes que millorin la qualitat de la prestació
assistencial a les persones ...................................................

Fins a 8 punts.

B.6 Per la contractació de personal qualificat i amb experiència en el sector,
amb residència al municipi de L’Aldea.....................................

Fins a 4 punts.

TOTAL
Tot seguit es procedeix a sumar les valoracions dels sobres número 2 i
número 3 i dóna el resultat que tot seguit s’assenyala:
-Plica número 1 presentada per Residència Tercera Edat l’Onada SL
Valoració criteris del sobre número 2: 35
Valoració criteris del sobre número 3: 64
TOTAL: 99 punts
I que l’informe tècnic sobre el càlcul de les ofertes presentades al
procediment obert convocat per dur a terme la prestació del servei de Centre de Dia,
dut a terme per a determina l’existència o no de valors anormals o desproporcionats
en les ofertes va determinar:
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“Vist que al procediment obert convocat per dur a terme la prestació del
servei de Centre de dia s’ha presentat un únic licitant, es considera que la proposta
no es desproporcionada ni temerària.
La qual cosa es comunica als efectes procedents.“
Segon.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament se li
indicarà concorri a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb el present acord.
L’acord anteriorment transcrit ha estat adoptat mitjançant la votació que tot
seguit s’especifica:
El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que s’abstenen.
El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor. Que
d’aquesta manera es posarà a disposició de la única empresa que ha presentat
oferta per a la gestió del centre de dia, que es diu l’Onada, posaran a la seva
disposició aquest important servei i esperen que en el mínim temps necessari
puguin gaudir tots els interessats, els iaios i iaies del nostre poble que així ho
desitgin i així ho necessitin, ho puguin disfrutar i puguin gaudir d’aquesta instal·lació
i servei i, en definitiva, d’aquesta prestació que tanta falta fa a la gent que ho
necessita realment.
El Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF, declara que l’acord
ha quedat aprovat pel vot favorable dels set Regidors assenyalats i les abstencions
dels Regidors Xavier Royo i Franch, Elisabet Zapater i Alifonso i Gemma Meca i
Estorach i per tant amb el quòrum legalment determinat.
9.- Moció de suport al banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la

Guerra Civil.
A continuació es llegeix la moció presentada conjuntament pels grups
municipals d’ERC, CiU i PSC que literalment diu:

“En Daniel Andreu i Falcó, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, Manolo Masdeu i Eixarch, portaveu del Grup Municipal
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del PSC a l’Ajuntament de L’Aldea i Xavier Royo i Franch, portaveu del Grup
Municipal de Convergència i Unió de l’Ajuntament de L’Aldea, presenten per a ser
inclosa a l’ordre del dia del proper Ple, la següent
MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS DELS
DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL
L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és
una iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir
l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les fosses
comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les
exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va
organitzar un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses
Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha cap pla
definit pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que
diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la
urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més grans i
amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures comparatives d’ADN i
mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts.
El departament de Medecina Legal de la Universitat de Barcelona i la entitat
instrumental de la mateixa, la Fundació Bosch i Gimpera, van assumir el repte i es
van posar a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però a la vegada senzill i
barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels familiars en un banc genètic. Era
juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a altres països del món que
han patit conflictes similars http://dom.cat/5br.
Al setembre del 2013, aprofitant la visita del relator del Grup de
Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta
iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va
aprovar una moció amb una àmplia majoria on el Parlament de Catalunya recolzava
la iniciativa del Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del
mapa de fosses.
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El passat 22 de juny, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un
material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer
entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones
desaparegudes.
Amb tot l’exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS:
PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament de L’Aldea a totes les
iniciatives

que s’endeguin a Catalunya per a la

identificació de persones

desaparegudes a la Guerra Civil.
SEGON. Prendre el compromís de difondre les iniciatives que s’endeguin a
Catalunya per a la identificació de persones desaparegudes a la Guerra Civil, als
ciutadans i ciutadanes del municipi de L’Aldea, mitjançant les següents mesures:
⋅

Organitzant conferències informatives als barris, per mitjà de les entitats de
memòria.

⋅

Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà i als treballadors/es que atenguin la ciutadania, en general, per tal que
puguin informar verbalment i en paper d’aquestes iniciatives. Facilitant així que
els familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de
servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin
exhumar.
TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la

Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als
impulsors de les iniciatives que s’endeguin a Catalunya per a la identificació de
persones desaparegudes a la Guerra Civil.”
Segueix la data i signatures”.
Una vegada assabentats els presents, s’aprova la moció llegida mitjançant la
votació que tot seguit s’assenyala:
El Sr. Xavier Royo diu que el grup municipal de CiU vota a favor.
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El Sr. Manuel Masdeu diu que vota a favor d’aprovar la moció.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor .
Per la qual cosa, el Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF,
declara que petició queda aprovada per vot favorable dels deu Regidors que han
quedat assenyalats.
10.- Proposta de l’Alcaldia de delegació de competències en matèria de residus.
Per tal que el Ple de la Corporació, si ho estima oportú, aprovi la següent
delegació:

“Amb data 4 d’abril de 2006, es va constituir el Consorci per a la gestió dels
residus de la Comarca del Baix Ebre.
Aquest Consorci, format pels Ajuntaments de la comarca, el Consell
Comarcal i l’Agència Catalana de Residus, per gestionar serveis i activitats d'interès
local o comú en l’àmbit de la gestió, en el sentit més ampli, dels residus municipals
de la comarca del Baix Ebre dins l'àmbit de les seves competències derivades de
les delegacions municipals i/o subrogades del Consell Comarcal del Baix Ebre.
La Disposició Addicional Sisena dels Estatuts del Consorci disposa:
Sisena. D’acord amb l’article 13, apartat 5, de la Llei 30/1992 no és possible
la delegació de les competències ja delegades i, per aquest motiu, la creació del
Consorci comporta la revocació expressa de totes les competències delegades pels
municipis consorciats en favor del Consell Comarcal del Baix Ebre i, alhora, la nova
delegació d’aquestes competències en favor del Consorci, sense necessitat
d’adoptar cap nou acord.
En aquest sentit, en el moment de la seva creació, el Consorci REBÉ va rebre
la delegació de competències que els ajuntaments havien anat acordat en favor del
Consell Comarcal i posteriorment les delegacions acordades de forma expressa al
propi Consorci per a competències encara per delegar.
Hores d’ara l’Ajuntament de L’Aldea té delegades les seves competències de
gestió de residus al Consorci per a la gestió dels residus de la comarca del Baix
Ebre.
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En el moment actual, la comarca del Baix Ebre ha apostat per redefinir les
actuacions i la forma de gestió comarcal dels gestió de residus i altres qüestions
mediambientals i, a fi d’optimitzar recursos humans i sinèrgies amb les altres
comarques de les Terres de l’Ebre, especialment amb la veïna comarca del Montsià
i per tal de poder crear economies d’escala que puguin afavorir els seus municipis.
Fruit d’aquesta nova definició de la forma d’actuar, el passat dia 17 d’octubre
de 2014 es va constituir el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre. Des de l’òptica administrativa, permetent que es puguin simplificar les
existents estructures de dret públic, focalitzar els recursos en la prestació de serveis
de qualitat i disminuir el teixit administratiu i els costos associats de caràcter
prescindible, d’acord amb els principis que inspiren el camí de l’eficiència en
l’administració pública. La simplificació administrativa i les sinèrgies i economies
d’escala que es creen amb el nou Consorci possibiliten la prestació dels diferents
serveis de forma més eficient, amb una major qualitat i un menor cost econòmic i
donant compliment, en aquest cas, a una lògica de racionalitat econòmica.
Aquesta optimització d’estructures passa per la dissolució dels actuals
consorcis de gestió de residus i, per tant, la dissolució del Consorci per a la gestió
dels residus del Baix Ebre ja fou iniciada per acord del seu plenari de data 31
d’octubre de 2014.
Són ens consorciats del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de
l’Ebre, els quatre consells comarcals d’aquest àmbit territorial, per als qui

el

COPATE es constitueix com a mitjà propi instrumental i com a servei tècnic de tots i
cadascun d’ells, als efectes d'allò assenyalat a l'article 24.6 del Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic de les quals pot rebre encàrrecs de gestió,
d'execució obligatòria pel Consorci, d'acord amb les instruccions i la contraprestació
fixada prèviament a l’efecte. Conseqüentment, les relacions del Consorci amb els
consells comarcals (dels quals constitueix mitjà propi instrumental i servei tècnic)
tenen naturalesa instrumental i no contractual, articulant-se a través dels encàrrecs
de gestió previstos a l’article 24.6 de l’esmentat Text Refós de la Llei de contractes
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del sector públic, motiu pel qual són, a tots els efectes, de caràcter intern, dependent
i subordinat.
L’article 116 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, disposa que les administracions públiques
catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les competències
de llur titularitat a altres administracions o entitats en els termes que estableix la
normativa sectorial aplicable.
L’article 25.1c) del Decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el text refós de
la llei de l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon a la comarca
l’exercici de les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els
municipis i que les delegacions han d'anar acompanyades de la transferència dels
recursos necessaris per a exercir-les. L’article 29,1 de la mateixa norma disposa que
els consells comarcals han d'elaborar un programa d'actuació comarcal que ha
d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme.
Així per tant, a efectes de definir l’àmbit competencial en matèria de residus, i
davant la imminent dissolució del Consorci per a la gestió dels residus de la
comarca del Baix Ebre, al Ple de l’Ajuntament de L’Aldea, es proposen els següents
ACORDS:
Primer. Deixar sense efecte la delegació de competències en matèria de
gestió de residus atorgada per aquest ajuntament al Consorci per a la gestió dels
residus de la comarca del Baix Ebre.
Segon. Delegar en el Consell Comarcal del Baix Ebre l’exercici de la
competència de la gestió dels residus del terme municipal de L’Aldea, la qual
comporta:
- Recollida, tractament i transport de les següents fraccions de RSU: vidre,
envasos, paper-cartró, fracció orgànica i resta
- Gestió de deixalleria fixa o mòbil
- Recollida i gestió de voluminosos
- Campanyes anuals de conscienciació ciutadana.
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Tercer. Atès que la delegació comporta de la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-les, l’Ajuntament de L’Aldea i el Consell Comarcal del Baix
Ebre signaran anualment un conveni regulació i de quantificació econòmica de la
delegació.
Quart.. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell
Comarcal del Baix Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumenta, Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per tal que aquest ens esdevingui
servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions administratives necessàries per a
la formalització de tots els contractes administratius corresponents.
Cinquè. Notificar aquest acord de delegació al Consell Comarcal del Baix
Ebre per tal que procedeixi a la seva acceptació i publicació. La delegació serà
efectiva a partir de la data d’acceptació per part del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Segueix data i signatura”.
Una vegada assabentats els presents, s’aprova la proposta de l’alcaldia
mitjançant la votació que tot seguit s’assenyala:
El Sr. Xavier Royo, en representació del grup de CiU, diu que voten a favor.
El Sr. Manuel Masdeu, diu que vota a favor.
El Sr. Daniel Andreu manifesta que el grup d’ERC vota a favor.
Per la qual cosa, el Sr. Alcalde, atenent el disposat a l’article 98.4 del ROF,
declara que petició queda aprovada per vot favorable dels deu Regidors que han
quedat assenyalats.
11.- Sorteig membres meses electorals.
Seguint l’ordre del dia establert, es procedeix, per mitjans informàtics i en
acte públic per a la pròpia naturalesa del Ple, a realitzar el sorteig per a la
designació dels membres que han de formar les meses electorals per a la propera
jornada d’eleccions Municipals, que ha de tenir lloc el dia 24 de maig de 2015.
El resultat és el següent:
***

SORTEIG DE MEMBRES DE MESA

***

MUNICIPI: ALDEA (L')
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: A
Av. Catalunya, s/n – 43896 L’ALDEA Telèfon 977 45 00 12 Fax 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.org

AJUNTAMENT DE L’ALDEA
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL
ADREÇA: AV FRANCESC ROBERT GRAUPERA S/N
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0799 NIVELL
D'ESTUDIS: 4
Nom: SUE ELLEN GOMEZ FRANCH
Identificador: 47629159T
Adreça: RAVAL LECHE (DE) S/N
Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0032
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MIRIAM ALBESA GINES
Identificador: 47938558A
Adreça: . DISSEMINAT S/N
Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0718
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: NOEMI GARCIA PRINCEP
Identificador: 47823029A
Adreça: C PAU (DE LA) 4 PISO P01 PTA 1
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0742 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: DANIEL GAVILAN PEDREGOSA
Identificador: 38133874N
Adreça: AV CATALUNYA 360 PISO PBJ PTA 2
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0576 NIVELL D'ESTUDIS:
4
Nom: GLORIA FALCO SERRANO
Identificador: 47937107R
Adreça: C SANT JOAN 19
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Codi Postal: 43896
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0819 NIVELL D'ESTUDIS:
2
Nom: JOSE GONZALEZ ROIG
Identificador: 40930086E
Adreça: RAVAL LECHE (DE) S/N
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0553 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: CLARA ESTORACH PAEZ
Identificador: 40910551Z
Adreça: C SANTA AGUEDA 11
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0127 NIVELL D'ESTUDIS:
2
Nom: FERNANDO BARBERA ROYO
Identificador: 77878065L
Adreça: C ESGLESIA (DE L') 87
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0693 NIVELL
D'ESTUDIS: 4
Nom: ANICETO GALLEGO PERANSI
Identificador: 40931787K
Adreça: C MIG (DEL) 58 B
Codi Postal: 43896
**********************************************************************************
MUNICIPI: ALDEA (L')
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 001 MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL
ADREÇA: AV FRANCESC ROBERT GRAUPERA S/N
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PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0053 NIVELL
D'ESTUDIS: 4
Nom: CATALINA LOPEZ ROJAS
Identificador: 47623102S
Adreça: C LLUIS COMPANYS 20
Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0068
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: FRANCISCO JOSE MANZANARES MORENO
Identificador: 45495961Y
Adreça: C SANT BLAI 9 PISO PBJ PTA 4
Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0446
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: IA RAVENTOS PAGES
Identificador: 46130332Z
Adreça: RAVAL LECHE (DE) 51
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0650 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: ESTHEFANIA ELIZABETH TENE CALDERON
Identificador: 47484043Z
Adreça: C VILAFRANCA 6 PISO P03 PTA 3
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0453 NIVELL D'ESTUDIS:
4
Nom: EMMA REINAO ARTOLA
Identificador: 52607546Z
Adreça: C AMPOSTA 12
Codi Postal: 43896
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VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0664 NIVELL D'ESTUDIS:
3
Nom: JUDITH TOMAS AGUAS
Identificador: 47476039Z
Adreça: C CAMP-REDO 16 PISO P04 PTA 3
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0447 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MARCO ANTONIO RECIO CAZORLA
Identificador: 40935727M
Adreça: C VENTURETA 39
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0393 NIVELL D'ESTUDIS:
2
Nom: JORGE PRINCEP GILABERT
Identificador: 78575080L
Adreça: RAVAL SANT RAMON 1
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0651 NIVELL
D'ESTUDIS: 2
Nom: NIDIA JOHANA TENE CALDERÓN
Identificador: 47483982E
Adreça: C VILAFRANCA 6 PISO P03 PTA 3
Codi Postal: 43896
*********************************************************************************
MUNICIPI: ALDEA (L')
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: A
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL
ADREÇA: AV FRANCESC ROBERT GRAUPERA S/N
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0584 NIVELL
D'ESTUDIS: 4
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Nom: ARNAU GALLEGO VILLANUEVA
Identificador: 47621189B
Adreça: AV CATALUNYA 191
Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0362
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: MANUEL CODORNIU CASTELLS
Identificador: 78575058C
Adreça: . DISSEMINATS (01 002) 61
Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0405
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: FRANCISCA MARIA CUSTARDOY QUEROL
Identificador: 40935548X
Adreça: PL DOCTOR MAYMO 2 PISO P02 PTA 1
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0223 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ROSA MARTA BORRAS LLOSA
Identificador: 52608791V
Adreça: AV CATALUNYA 50
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0642 NIVELL D'ESTUDIS:
2
Nom: RAQUEL GILABERT CUGAT
Identificador: 40901316W
Adreça: C SANTA ROSA 12
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0238 NIVELL D'ESTUDIS:
4
Nom: MANUELA BUERA GILABERT
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Identificador: 40929620Q
Adreça: PROL ALOMA 38
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0305 NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: NURIA CASANOVA PIÑOL
Identificador: 47824028J
Adreça: C JOAN SEBASTIA ARBO 18
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0259 NIVELL D'ESTUDIS:
3
Nom: MARIA JOSEFA CALVET BERTOMEU
Identificador: 52600618D
Adreça: AV GENERALITAT 13
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:A0383 NIVELL
D'ESTUDIS: 3
Nom: ELISEO CULVI CASANOVA
Identificador: 40924024D
Adreça: C CLAVELL 71 PISO P01
Codi Postal: 43896
**********************************************************************************
MUNICIPI: ALDEA (L')
DISTRICTE: 01 SECCIÓ: 002 MESA: B
NOM DEL LOCAL ELECTORAL: PAVELLO POLIESPORTIU MUNICIPAL
ADREÇA: AV FRANCESC ROBERT GRAUPERA S/N
PRESIDENT O PRESIDENTA - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0065 NIVELL
D'ESTUDIS: 4
Nom: DANIELA VERONICA MANSILLA FALERONI
Identificador: 49635293M
Adreça: C PAU CASALS 86 PISO PBJ PTA 1
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Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0496
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: JOAN VADILLO REY
Identificador: 47823511W
Adreça: . DISSEMINATS (01 002) 32
Codi Postal: 43896
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0126
NIVELL D'ESTUDIS: 4
Nom: ISMAEL MEIRIÑO MARTI
Identificador: 47620748F
Adreça: AV GENERALITAT 118
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0003 NIVELL D'ESTUDIS: 2
Nom: KARLA JULISSA HIDALGO RAMIREZ
Identificador: 49633857H
Adreça: . DISSEMINATS (01 002) 60
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0345 NIVELL D'ESTUDIS:
4
Nom: MONTSERRAT CINTA RODRIGUEZ BENITO
Identificador: 40926703C
Adreça: AV CATALUNYA 48 PISO P01
Codi Postal: 43896
VOCAL 1r SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0552 NIVELL D'ESTUDIS:
2
Nom: GEMA ZARAGOZA MARCH
Identificador: 40014524K
Adreça: C MAJOR 130
Codi Postal: 43896
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VOCAL 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0319 NIVELL D'ESTUDIS: 3
Nom: JOSE RAYA ROJANO
Identificador: 43439407C
Adreça: AV GENERALITAT 42 PISO P02 PTA 5
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 1r - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0379 NIVELL D'ESTUDIS:
2
Nom: RUBEN RUBIO RODRIGUEZ
Identificador: 47827647K
Adreça: . URBANITZACIO HOSTASOL 14
Codi Postal: 43896
VOCAL 2n SUPLENT 2n - NÚM. ORDRE A LA LLISTA:B0157 NIVELL
D'ESTUDIS: 2
Nom: MARIA LAURA MONTSERRAT ROCA
Identificador: 40911072Y
Adreça: AV GENERALITAT 75
Codi Postal: 43896
S’acorda unànimement comunicar les designacions a la Junta Electoral de
Zona de Tortosa, als efectes que preveu la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora
assenyalada a l’encapçalament.
I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta
acta que, una vegada aprovada i passada al plec de fulls de les actes del Ple,
signaran el Sr. Alcalde i el Secretari en compliment del disposat al rof i la certifico
amb la meva signatura.
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