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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE L’ALDEA 
 

Número: 3/2017. 
Data: 5 de juliol de 2017. 
Hora d’inici: 20:30 hores. 
Hora d’acabament: 20:43   hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
1r Tinent d’Alcalde, Simón Falcó i Moreso, presidei x la sessió com alcalde accidental 
en virtut del Decret de l’Alcaldia 2017/261, de dat a 29 de juny de 2017. 
 
Regidors:  
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - Yolanda Tomàs i Ferré   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM 
  - Montse Mola i Arques   - ERC-AM 
  - Elisabet Zapater i Alifonso  - PdCAT 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - PdCAT 
  - Rafa Puente i Batlle   - PdCAT 
 
Secretària:  
  - Mª Rosa Pons i Ferré. 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia cinc de juliol de dos mil 
disset, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats a 
l’encapçalament, sota la Presidència del 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Simón Falcó i Moreso, 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 
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia i s’adoptaren els següents acords: 
 
1.- PROPOSTA D’ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 1/2016 DE LES NN.SS. DE PLANEJAMENT DE  L’ALDEA. 
 
És dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“ Atès que per acord del ple de l’Ajuntament de data 16 de març de 2017 es va aprovar 
provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 1/2016 de les normes subsidiàries 
i de planejament per modificar distàncies a veïns i a fons de parcel.la en les zones amb 
clau 3 i 4 de l’Aldea. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de 25 de 
maig de 2017 va acordar suspendre l’aprovació definitiva de la modificació puntual fins 
que, mitjançant un text refós verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional, 
s’incorporessin les següents prescripcions: 
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“1.1 Cal completar la documentació amb un anàlisi gràfic i numèric pel que fa al nombre de 
finques afectades en el cas de la zona 3, amb el seu emplaçament, per tal de ponderar i 
justificar l’interès públic de la modificació.” 
 
Atès que respecte la zona amb clau 3 la modificació de les distàncies a veïns i parcel.la 
que es vol clarificar i determinar en 2 metres, per mig d’aquest expedient, és la referent 
únicament a les construccions auxiliars. 
 
Atès que per part dels serveis tècnics municipals s’ha confeccionat un text refós en el qual 
es precisa que respecte la clau 3, les distàncies a veïns i a fons de parcel.la és de 2 metres 
pel que respecta a les construccions auxiliars. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del ple de l’ajuntament en base a l’art. 
52.2 c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord, 
 
1.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual núm. 1/2016 de les NSP de l’Aldea per 
modificar distàncies a veïns i a fons de parcel.la clau 3 (construccions auxiliars) i clau 4, 
cases familiars i cases urbanes. 
 
2.- Donar trasllat a la CTU de les Terres de l’Ebre del present acord juntament amb el text 
refós de la modificació puntual verificat als efectes de l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual núm. 1/2016 de les NSP, per modificar distàncies a veïns i a fons de 
parcel.la clau 3 (construccions auxiliars) i clau 4, cases familiars i urbanes. 
 
Intervencions 
 
El Sr. Falcó dóna la paraula a la regidora, Sra. Elisabet Zapater, portaveu del Grup 
Municipal PdCat.  
 
La Sra. Zapater pregunta per quin motiu s’ha convocat una sessió extraordinària de Ple per 
tractar aquest punt i per quin motiu es renúncia a presentar davant la Comissió 
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre una modificació de les Normes Subsidiàries que minori 
no només l’espai de les construccions auxiliars sinó també de les construccions principals, 
respecte la clau 3. 
 
El Sr. Falcó respon que el caràcter extraordinari d’aquesta sessió es deu a que la CUTE té 
previst celebrar sessió ordinària per al proper dia 13 de juliol, i l’Ajuntament vol intentar que 
aquest punt entri en l’ordre del dia d’aquesta sessió, atenent que hi ha pendent de resposta 
sol·licituds de permisos d’obres que afecten a aquesta problemàtica. El Sr. Simón afegeix 
que per obtenir el vist-i-plau de la CUTE és necessari que el Ple verifiqui un Text refós en 
el sentit que s’ha elaborat, el qual només es refereix a les construccions auxiliars, indicant 
que Urbanisme no accepta el plantejament municipal de la modificació  de les NN.SS. tal 
com es va presentar després de l’aprovació provisional. 
 
La Sra. Zapater indica que el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquesta proposta perquè 
en l’aprovació inicial i provisional d’aquest expedient van votar en sentit afirmatiu tenint en 
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compte que la modificació a distàncies de veïns afectava no sols a construccions auxiliars 
sinó també a les edificacions. 
 
Votació 
 
S’aprova per SET vots a favor emesos per Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i 
Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Montse 
Mola i Arques i Simón Falcó i Moreso i tres abstencions d’Elisabet Zapater i Alifonso, Josep 
Maria Pujol i Perella i Rafa Puente i Batlle. 
 
2.- MOCIO DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER UNA SOCIE TAT DIGITAL A 
CATALUNYA 
 
És dóna compte de la següent moció: 
 
“Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la capacitació 
de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per assegurar, 
l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la competitivitat de les 
empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les persones.  
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement haurà de 
ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració més intel·ligent 
que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara govern obert, 
transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o seguretat, que  
impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i 
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada pel 
conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat de 
Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes ACM i 
FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una Societat 
Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i els 
actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 

comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
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- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de fer 
una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català (smartCAT), tot 
integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant suport a les empreses 
per fer de Catalunya un Smart Region de referència internacional. 
 

- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la ciberseguretat i 
de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova societat digital. 
 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà per 
donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de L’Aldea l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer. Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 24 
d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i 
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 
d'aquest Pacte. 
 
Segon.  Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater creu que l’Ajuntament s’ha endarrerit a l’hora de manifestar expressament 
el suport a dita moció, indicant que el Pacte es va signar l’octubre de 2016 i la moció és del 
gener de 2017. No obstant, el seu grup donarà suport a dita moció. 
 
El Sr. Simón també considera que l’Ajuntament potser es pronuncia una mica tard respecte 
a aquest punt i informa que caldria estudiar o veure per quins motius ha arribat tard a 
l’Ajuntament el coneixement d’aquesta moció. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els assistents. 
 
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2017 /261 
 
És dóna compte de la següent decret, de data 29 de juny de 2017, el qual transcrit 
literalment diu: 
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“Vist que correspon als Tinents d'Alcalde, com a tals, substituir en la totalitat de les seves 
funcions i per l'ordre del seu nomenament, a l'Alcalde, en els casos d'absència, malaltia o 
impediment que impossibiliti a aquest per a l'exercici de les seves atribucions, així com 
exercir les funcions de l'Alcalde en els supòsits de vacant en l'Alcaldia fins que prengui 
possessió el nou Alcalde. 
 
Vist que durant els dies 3, 4, 5 i 6 de juliol de 2017 el Sr. Alcalde es trobarà absent del 
Municipi. 
 
Per tot això, en virtut del que es disposa en els articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i d'acord amb els articles 44 i 47 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
 
RESOLC 
 
PRIMER. Delegar al Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Simon Falcó i Moreso la totalitat de les 
funcions de l'Alcaldia, en els termes de l'article 23.3 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, durant el període compres entre el dia 3 a 6 de juliol de 2017 
per trobar-se absent l’Alcaldia. 
 
SEGON. La delegació comprèn les facultats d'adreça i de gestió, així com la de resoldre 
els procediments administratius oportuns mitjançant l'adopció d'actes administratius que 
afectin a tercers. 
 
TERCER. L'òrgan delegat ha d'informar a aquesta Alcaldia, a posteriori, i, en tot cas, quan 
se li requereixi per a això, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el 
període de referència, i amb caràcter previ d'aquelles decisions de transcendència, tal com 
es preveu en a l'article 115 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
QUART. La delegació conferida en el present Decret requerirà per a la seva eficàcia 
l'acceptació de l'òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula 
davant aquesta Alcaldia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el 
terme de tres dies hàbils comptats des del següent a aquell en què li sigui notificada 
aquesta resolució. 
 
CINQUÈ. La present resolució serà publicada en el Butlletí Oficial de la Província, donant-
se compte del seu contingut al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquesta 
celebri. 
 
SISÈ. En allò no previst expressament en aquesta resolució s'aplicaran directament les 
previsions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el 
ROM de l’Ajuntament de l’Aldea i el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
quant a les regles que per a la delegació s'estableixen en aquestes normes. 
 
Contra aquest Decret, que posa fi a la via administrativa, de conformitat amb el que 
estableix l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, i d'acord amb el que disposa l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
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Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, podrà interposar-se, 
amb caràcter previ i potestatiu, Recurs de Reposició davant l'Alcaldia d'aquest  Ajuntament, 
en el terme d'un mes a comptar des de l'endemà a la recepció de la seva notificació, o bé 
directament recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu 
de Tarragona en el terme de dos mesos a comptar des de l'endemà a la recepció de la 
seva notificació. No obstant això, podrà interposar qualsevol un altre, si ho considera 
convenient. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el 1r Tinent d’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 consta de sis pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls 
de les actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la  Secretària en compliment del disposat al 
RD 2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 
 


