ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Número: 3/2022.
Data: 17 de març de 2022.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 21:40 hores
Lloc: Saló de Plens.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch - Junts per L’Aldea

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Regidors/es:
- Irene Negre Estorach
- Josep Franch Pellisé
- José Caballé Estorach
- Berta Royo Cervera
- Carlos Gilabert Mangrané
- Antoni Gilabert Rodriguez
- 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
- Junts per L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH
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Secretària Accidental:
- Roser Noche Casanova
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia disset de març 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 ordinària.
Intervenció.-

ROSER NOCHE CASANOVA
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment
exigit per a la vàlida constitució del Ple, es va entrar a estudiar els assumptes inclosos
a l’ordre del dia i s’adoptaren els següents acords:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25 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 25 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
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

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

e3176a1de4b04d2eb78af7cb234776a0001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1

del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=479
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió del dia 25
de febrer de 2022.

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA
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2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 01/2022 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE L’ALDEA, REFERENT A USOS DE CÀMPING EN SÒL NO
URBANITZABLE. NÚM. EXP.: 2021/312.
En data 3 de febrer de 2022, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la proposta
de modificació puntual núm. 01/2022 de les Normes Subsidiàries de Planejament de
l’Aldea, referent a usos de càmping en sòl no urbanitzable.
En compliment de l’establert a l’art. 97 del Decret 1/2010, la conveniència i necessitat
de dur a terme la present modificació puntual de planejament queda plenament
justificada, així com la seva oportunitat i conveniència, , atès que les Normes
Subsidiàries de Planejament de l’Aldea no permeten d’una forma clara donar llum
verda a la instal·lació d’un càmping i, en canvi, a la normativa urbanística de Catalunya
(TRLUC) i al Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre, es permet la instal·lació
d’equipaments turístics en sòl no urbanitzable (en sòl de protecció preventiva) sempre i
quan el planejament municipal ho contempli. Per tant, la present modificació de les
NNSS de planejament de l’Aldea pretén adaptar la normativa municipal a la superior,
amb la finalitat de clarificar-la.
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
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 pel termini
d’un mes 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.
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En data 29 d’octubre de 2021 i Registre General de Sortida 2022/252, s’han sol·licitat
informes sectorials preceptius d’acord amb l’article 85.5 del TRLUC i l’informe emès
per la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en data 17 de desembre de 2021,
per a que informin en el termini d’un mes.
Vist l’informe tècnic, així com l’informe jurídic emesos en data 15 de març de 2022 que
resta també 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:

XAVIER ROYO FRANCH
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PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 01/2022 de
les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, referent a usos de càmping en sòl
no urbanitzable.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 1/2022 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.2022031701?ts
=508
Votacions.APROVAT per MAJORIA ABSOLUTA amb 6 vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier
Royo Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach,
Berta Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, i 5 abstencions dels Srs./es Antoni
Gilabert Rodríguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 02/2022 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE L’ALDEA, REFERENT AL CARRER GENERAL PRIM. NÚM.
EXP.: 2022/100.

ROSER NOCHE CASANOVA
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En data 3 de febrer de 2022, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la proposta
de modificació puntual 2/2022 del Text refós de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de l’Aldea, de les Normes Subsidiàries de Planejament de
l’Aldea, referent al carrer General Prim.
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 modificar el traçat del vial del carrer General Prim en la zona on encara no
s’ha desenvolupat el planejament urbà i reduir l’amplada de la seva continuació en la
part que limita amb la zona rústica, aconseguint d’aquesta manera que no s’afecti a un
habitatge i eliminar l’afecció a la part rústica que no entra en el desenvolupament urbà.
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
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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
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.

XAVIER ROYO FRANCH
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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 8 de febrer de 2022 i Registre General de Sortida 2022/255, s’han sol·licitat
informes sectorials preceptius d’acord amb l’article 85.5 del TRLUC, per a que informin
en el termini d’un mes.
Vist l’informe tècnic i l’informe jurídic emesos en data 15 de març de 2022 que
s’incorporen 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. 2/2022 del
de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de L’Aldea, amb número
d’expedient 2022/100, referent al carrer General Prim, en els termes que consta
incorporada a l’expedient.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 2/2022 de les Normes Subsidiàries 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.2022031701?ts
=592

ROSER NOCHE CASANOVA
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Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A ESPORTISTES INDIVIDUALS DE L’ALDEA
PER A LA PARTICIPACIÓ EN COMPETICIONS ESPORTIVES. NÚM. EXP.:
2022/186.
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L’Ajuntament de l’Aldea desenvolupa una política dirigida a potenciar la pràctica
esportiva amb la finalitat d’organitzar, participar i desenvolupar diversos projectes
relacionats amb la promoció de l’esport a la població i de rellevant importància per a
potenciar la pràctica esportiva entre els ciutadans i ciutadanes de l’Aldea.
Atès que la Regidoria d’Acció Esportiva ha emès en data 14 de febrer de 2022
memòria justificativa de la necessitat d’aprovar l’Ordenança municipal reguladora de
les bases per a l’atorgament de subvencions a esportistes individuals de l’Aldea per a
la participació en competicions esportives amb la finalitat de possibilitar l’accés a ajuts
als esportistes individuals que participin en competicions esportives internacionals,
estatals i nacionals catalanes.

XAVIER ROYO FRANCH
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Per aquest motiu, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va designar una Comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte del text de l’Ordenança municipal.
Atès el que disposa l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, segon el qual les bases reguladores de les subvencions de les
corporacions locals es poden aprovar mitjançant una ordenança específica per a les
diferents modalitats de subvencions.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor Accidental de la Corporació en data 14 de
febrer de 2022 en relació al procediment a seguir per a l’aprovació de dita Ordenança
municipal, així com de la normativa que li és d’aplicació.
Vist el que disposen els arts. 22 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, 52 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 i 63 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
Al Ple de la Corporació es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el text de l’Ordenança municipal reguladora de les bases
per a l’atorgament de subvencions a esportistes individuals de l’Aldea per a la
participació en competicions esportives, en els termes que consten a l’expedient.
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de les bases pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.
Tercer. Cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat període d’informació
pública, l’aprovació esdevindrà definitiva, i es procedirà a la seva publicació íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament,
per al general coneixement i efectes, i una referència d’aquest anunci s’inserirà en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el butlletí d’informació municipal.
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Quart. Aprovada definitivament aquestes Ordenança Municipal, se’n trametrà còpia al
Departament de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que consideri més oportú als
interessos municipals.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=668

XAVIER ROYO FRANCH
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Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ. NÚM. EXP.:
2022/370.
Disposen els articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 236 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, que els ens Locals poden
intervenir l’activitat de la ciutadania a través d’ordenances.
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels
ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, tal com reconeixen els
articles 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i
237 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.
Per part de l’Ajuntament s’ha detectat una problemàtica derivada de la circulació de
vehicles de transport, ja que la seva circulació per dins del terme municipal suposa un
risc per a la seguretat vial. Així doncs, mitjançant la present modificació es pretén
limitar la circulació d’aquest tipus de vehicles quan no efectuïn parades.
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Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 15 de març de 2022.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació,
amb el següent redactat:
1. A l’article 8, s’afegeix un nou apartat 5:
“8.5. Es prohibeix la circulació de camions pel nucli urbà, amb l’excepció dels que
l’origen o destí de la mercaderia que transporten, d’acord amb la carta de port o
document equivalent que duen a bord, estigui en el nucli urbà i els que ho facin amb
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destí a proveïment, descans, domicili, base, taller de reparació i manteniment o
avituallament.”
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació, els interessats podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i suggeriments que estimin
oportuns. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

XAVIER ROYO FRANCH
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Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança municipal de
circulació de l’Ajuntament de l’Aldea, aquesta serà objecte de publicació íntegra en el
Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en vigor l’endemà de l’esmentada publicació.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=878
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. NÚM. EXP.: 2022/190.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15
a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
L’Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, va ser aprovada per acord de Ple de data 30 de setembre de 2015, i es va
publicar la seva aprovació definitiva al BOP de Tarragona núm. 280 del dia 3 de
desembre de 2015.
Des de l’Ajuntament entenem que hem de prendre consciència de que un sistema de
consum més sostenible és viable i necessari per a un planeta just per a tothom. En
aquest sentit la instal·lació de plaques fotovoltaiques permet beneficiar-se de l’alta
producció energètica per les hores de sol de les que es disposa i, a més, suposa un
estalvi no només energètic, sinó també econòmic per als ciutadans i ciutadanes.
Com a conseqüència, plantegem un augment en els beneficis fiscals de caràcter
potestatiu que preveu la vigent ordenança en el seu article 7è a favor de les
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen per a l’aprofitament tèrmic
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o elèctric de l’energia solar. L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a que
les instal·lacions per a la producció de valor incloguin col·lectors que disposin de la
corresponent homologació de l’Administració competent, d’acord amb el que disposa
l’article 103.2.b) del Text Refós de la Llei reguladors de les hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 9 de març de 2022.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, amb el següent
redactat:
“7.4. L’Ajuntament de l’Aldea estableix una bonificació de fins el 90% per aquelles
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporen sistemes d’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per a l’autoconsum, sense que en cap cas la
bonificació superi els 300,00 €.
L’aplicació d’aquesta bonificació estarà condicionada a que:
a) Aquestes actuacions no s’integrin en obres o construccions d’abast general ni
es realitzin als immobles obligatòriament, per prescripció legal.
b) Els col·lectors solars tèrmics disposin de la corresponent homologació per un
organisme, en el cas d’instal·lacions de producció de calor.
Aquesta bonificació serà concedida per l’òrgan que atorgui la llicència. Per tal de
gaudir de qualsevol de les bonificacions esmentades, serà necessari que el subjecte
passiu les sol·liciti, en el moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència o
comunicació prèvia d’obres, construccions o instal·lacions.
En qualsevol cas, les sol·licituds de bonificacions que es presentin amb posterioritat a
la sol·licitud de llicència o comunicació, així com amb posterioritat a la finalització de
les obres, construccions o instal·lacions es consideraran extemporànies.
En cap cas s’atorgarà la bonificació si les construccions, instal·lacions o obres no es
troben emparades amb la corresponent llicència o comunicat.”
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 6
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, els qui tinguin un
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
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Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal núm. 6
reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres de l’Ajuntament de
l’Aldea, aquesta serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província,
i entrarà en vigor l’endemà de l’esmentada publicació.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1176
Votacions.-

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5, REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA. NÚM. EXP.: 2022/360.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15
a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
L’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana, va ser aprovada per acord de Ple de data 11 de març
del 2016, i es va publicar la seva aprovació definitiva al BOP de Tarragona núm. 97 del
dia 23 de maig del 2016.
En data 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional va dictar sentència 182/2021,
mitjançant la qual es va estimar la qüestió d’inconstitucionalitat nº 4433-2020 i va declarar
la nul·litat i inconstitucionalitat dels articles 107.1, 107.2 a) i 107.4 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals per contravenir el principi de capacitat econòmica consagrat a
l’article 31 de la Constitució Espanyola.
En data 10 de novembre de 2021, va entrar en vigor el reial Decret Llei 26/2021, de 8 de
novembre, pel qual s’adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l’Import sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Com a conseqüència, l’actual Ordenança Fiscal s’ha de modificar per tal d’adaptar-ne el
contingut a la nova normativa.
Des de l’Ajuntament de l’Aldea s’ha optat per l’opció que s’entén més beneficiosa per al
conjunt de ciutadans i ciutadanes i que, a la vegada, representi la variació més minsa
possible respecte a l’anterior regulació continguda a l’Ordenança Fiscal número 5
d’aquest Ajuntament.
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A més, s’ha decidit mantenir la bonificació que ja establia l’anterior regulació del 95 per
100 de la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o
constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini sobre els terrenys que afectin
l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels
seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de
primer grau i adoptants.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 11 de març de 2022.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
en els termes que consta a l’expedient.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18
del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.
Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal núm. 5
reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
de l’Ajuntament de l’Aldea, aquesta serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província, i entrarà en vigor l’endemà de l’esmentada publicació.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1453

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DE
L’ERMITA DE 2022. NÚM. EXP.: 2022/352
D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
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Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de la Festa de l’Ermita de l’Aldea 2022, en els
termes següents:
DIA

ACTE

HORA
INICI

HORA
ACABAMENT

LLOC O
RECORREGUT
Sortida Pont de Rodes,
baixada pel camí del
Xoperal fins Ermita de
l’Aldea

4 DE JUNY

BOU CAPLLAÇAT

09:00H

09:50H

4 DE JUNY

BOUS A LA PLAÇA –
BECERRADA JOVE

11:00h

13:30H

PLAÇA BOUS ERMITA

5 DE JUNY

BOUS A LA PLAÇA

17:00H

21:30H

PLAÇA BOUS ERMITA

5 DE JUNY

BOU EMBOLAT

23:00H

23:30H

PLAÇA BOUS ERMITA

6 DE JUNY

BOUS A LA PLAÇA

17:00H

21:30H

PLAÇA BOUS ERMITA

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1637
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
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9è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES BARRI
ESTACIÓ 2022. NÚM. EXP.: 2022/358.
D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de les Festes del Barri de l’Estació 2022, en els
termes següents:
DIA

ACTE

HORA
INICI

HORA
ACABAMENT

LLOC O RECORREGUT

3 DE SETEMBRE

BOU
CAPLLAÇAT

19:00H

19:50H

CARRERS BARRI ESTACIÓ

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1747

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
10è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES BARRI
HOSTAL 2022. NÚM. EXP.: 2022/353.
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D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de les Festes del Barri de l’Hostal 2022, en els
termes següents:
DIA

ACTE

HORA
INICI

HORA
ACABAMENT

30 DE JULIOL

BOU CAPLLAÇAT

19:00H

19:50H

LLOC O
RECORREGUT
CARRERS BARRI
HOSTAL

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1794

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES MAJORS
DE 2022. NÚM. EXP.: 2022/355.
D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc
i de l’Espectacle-, per portar a terme dites festes.
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L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1
apartat c) exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la
festa i el programa d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles
taurins que tindrà lloc durant els dies de la Festa Major 2022, en els termes següents:

DIA

ACTE

HORA
INICI

HORA
ACABAMENT

LLOC O RECORREGUT

DIVENDRES 12
D'AGOST

BOU CAPLLAÇAT

19:30

20:20

SORTIDA: BARRI HOSTAL. BARRI
DE L’HOSTAL I BARRI DE
L’ESTACIÓ

BOUS A LA PLAÇA

23:00

23:30

PLAÇA DE BOUS

BOU EMBOLAT

23:30

0:00

PLAÇA DE BOUS

BOU CAPLLAÇAT

8:00

8:50

BARRI ESTACIÓ

BOUS A LA PLAÇA

18:00

21:30

PLAÇA DE BOUS

BOUS AL CARRER

12:00

13:30

C/ MAJOR

BOUS A LA PLAÇA

18:00

21:30

PLAÇA DE BOUS

BOUS A LA PLAÇA

18:00

21:00

PLAÇA DE BOUS

DIVENDRES 12
D'AGOST
DIVENDRES 12
D'AGOST
DISSABTE 13
D'AGOST
DISSABTE 13
D'AGOST
DIUMENGE 14
D'AGOST
DIUMENGE 14
D'AGOST
DIMARTS 16
D'AGOST
DIMARTS 16
D'AGOST
DIMECRES 17
D'AGOST
DIMECRES 17
D'AGOST
DIJOUS 18
D'AGOST
DIJOUS 18
D'AGOST
DIJOUS 18
D'AGOST
DIVENDRES 19
D'AGOST
DISSABTE 20
D'AGOST
DISSABTE 20
D'AGOST
DISSABTE 20
D'AGOST

BOU CAPLLAÇAT

21:00

21:50

SORTIDA: PLAÇA DE BOUS.
RECORREGUT PEL BARRI
HOSTAL

BOUS A LA PLAÇA +
BOU SALVATGE

18:00

21:30

PLAÇA DE BOUS

BOU EMBOLAT

21:30

22:00

PLAÇA DE BOUS

BOUS AL CARRER

12:00

13:30

C/ MAJOR

BOUS A LA PLAÇA +
BOU SALVATGE

18:00

21:30

PLAÇA DE BOUS

BOU EMBOLAT

21:30

22:00

PLAÇA DE BOUS

BOUS A LA PLAÇA

17:00

21:30

PLAÇA DE BOUS

BOUS AL CARRER

12:00

13:30

C/ MAJOR

BOUS A LA PLAÇA

18:00

22:00

PLAÇA DE BOUS

BOU EMBOLAT

22:00

22:30

PLAÇA DE BOUS

2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme
el programa d’espectacles taurins indicat anteriorment.
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3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui, per a
l’atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present
acord.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1842
Votacions.-

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
12è.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL DIES DE CELEBRACIÓ DE FESTES
AMB BOUS PER A L'ANY 2022. NÚM. EXP.: 2022/351.
D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre – Servei Territorial del
Joc i de l’Espectacle, per portar a terme dites festes.
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous.
Per l’altra banda, l’art. 7 del Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de
certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, estableix que la persona
o entitat responsable de l’organització del certamen ha de sol·licitar al departament
competent en matèria de ramaderia l’autorització corresponent per a la seva
celebració, indicant entre d’altres els dies de celebració del certamen.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar per a l’any 2022 els següents dies d’actes taurins:
a) Festes de l’Ermita: dies 4, 5 i 6 de juny 2022.
b) Festes del Barri Hostal : dia 30 de juliol de 2022.
c) Festes Majors: dies 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 i 20 d’agost de 2022.
d) Festes del Barri Estació: dia 3 de setembre de 2022.
2.- L’acord anterior s’adopta als efectes de tramitar la corresponent autorització del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el previst al Decret 83/2012, de 17 de juliol i sense
perjudici de l’acord que adopti el Ple de l’Ajuntament en virtut d’allò previst a l’art.
6.1.b) de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb
bous.
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3.- Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de tramitar
les autoritzacions administratives oportunes per a la celebració d’actes taurins durant
l’any 2022.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1889
Votacions.-

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
13è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE CANVI NOM DEL CARRER DEL GAS QUE
PASSARÀ A DIR-SE CARRER DE GAS. NÚM. EXP.: 2022/349.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 9 de març de 2022 s’ha encarregat a la secretaria
intervenció municipal que emeti un informe sobre el procediment a seguir per canviar
la denominació actual del “carrer del Gas” a passar a dir-se “carrer de Gas”.
En data 9 de març de 2022, la secretària-interventora ha emès l'informe corresponent.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, estableix que "Els Ajuntaments
mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant d'això a totes les Administracions públiques
interessades. Hauran de també mantenir la corresponent cartografia o, en defecte
d'això, referència precisa de les adrecis postals amb la cartografia elaborada per
l'Administració competent".
Aquesta modificació te incidència en relació al padró municipal, en els termes que
disposa l'art. 17.2 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, com és que "Els Ajuntaments realitzaran les actuacions i operacions necessàries
per mantenir actualitzats els seus Padrons de manera que les dades contingudes en
aquests concordin amb la realitat".
En aquest sentit, l’art. 14.4 de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria,
per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de
l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i
Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del
Padró municipal, referint-se a la "retolació del Municipi, Entitats de Població i Vies
Urbanes", estableix, que:
“D'acord amb els articles 75 i 76 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, els Ajuntaments han de mantenir perfectament identificats sobre el
terreny cada via urbana, entitat i nucli de població.
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Els noms del municipi, entitats i nuclis de població han de figurar retolats en els seus
principals accessos. En els nuclis s'ha d'indicar, així mateix, el nom de l'entitat de
població a la qual pertany.
Cada via urbana ha d'estar designada per un nom aprovat per l'Ajuntament. Dins d'un
municipi no pot haver dues vies urbanes amb el mateix nom tret que es distingeixin pel
tipus de via o per pertànyer a diferents nuclis de població del municipi.

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

El nom triat haurà d'estar en rètol ben visible col·locat a el principi i a la fi del carrer i en
una, al menys, de les cantonades de cada cruïlla. Es recomana considerar com a
principi de la via l'extrem o accés més proper a el centre o lloc més típic de l'entitat de
població. A les places, el rètol es col·locarà en el seu edifici preeminent i en els seus
principals accessos.
En les barriades amb carrers irregulars, que presentin entrants o placetes que fa a la
via matriu s'han de col·locar tants rètols de denominació com sigui necessari per a la
perfecta identificació. És aconsellable que en aquests casos cada edifici porti el rètol
de la via a la qual pertany.”
Pel que fa al procediment, l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat que
l’òrgan competent per resoldre acordi un període d’informació pública, quan es
consideri adient segons la naturalesa del procediment. L’anunci s’ha de publicar al
butlletí oficial de la província i el termini per formular al·legacions no pot ser inferior a
20 dies.

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

Per tot això, proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el canvi de denominació del “carrer del Gas” a passar a dirse “carrer de Gas”.
Segon. Un cop pres l'acord, sotmetre el canvi de denominació dels carrers a un termini
d'informació pública de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'edictes municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui
presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se constar
que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o
suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat definitivament, sense necessitat de
nova aprovació en forma expressa.
Tercer. Un cop aprovat definitivament el canvi de denominació dels carrers, comunicar
l'acord a Correus i Telègrafs, a la Comissaria de Policia, a la Prefectura Provincial de
Trànsit, a la Delegació d'Hisenda, al Registre de la Propietat, a la Delegació Provincial
de l'Institut Nacional d'Estadística, a l’Institut d'Estadística, i a les persones afectades.
També s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
Corporació perquè totes les persones interessades puguin conèixer-la.
RÈGIM DE RECURSOS
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Contra aquest acord de Ple, pel fet de tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
En cas que aquest acord esdevingui definitiu, posarà fi a la via administrativa i contra
el mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=1963

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
14è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DENOMINACIÓ PLAÇA 1 D’OCTUBRE.
NÚM. EXP.: 2021/318.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 9 de març de 2021 s’ha encarregat a la secretaria
intervenció municipal que emeti un informe sobre el procediment a seguir per establir
la denominació de la plaça ubicada al final del Passeig de la Via, enfront edifici del
triangle com a “Plaça 1 d’octubre”.
En data 10 de març de 2022, la secretària-interventora ha emès l'informe
corresponent.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, estableix que "Els Ajuntaments
mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant d'això a totes les Administracions públiques
interessades. Hauran de també mantenir la corresponent cartografia o, en defecte
d'això, referència precisa de les adrecis postals amb la cartografia elaborada per
l'Administració competent".
Aquesta modificació te incidència en relació al padró municipal, en els termes que
disposa l'art. 17.2 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, com és que "Els Ajuntaments realitzaran les actuacions i operacions necessàries
per mantenir actualitzats els seus Padrons de manera que les dades contingudes en
aquests concordin amb la realitat".
En aquest sentit, l’art. 14.4 de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria,
per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de
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l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i
Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del
Padró municipal, referint-se a la "retolació del Municipi, Entitats de Població i Vies
Urbanes", estableix, que:
“D'acord amb els articles 75 i 76 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, els Ajuntaments han de mantenir perfectament identificats sobre el
terreny cada via urbana, entitat i nucli de població.
Els noms del municipi, entitats i nuclis de població han de figurar retolats en els seus
principals accessos. En els nuclis s'ha d'indicar, així mateix, el nom de l'entitat de
població a la qual pertany.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Cada via urbana ha d'estar designada per un nom aprovat per l'Ajuntament. Dins d'un
municipi no pot haver dues vies urbanes amb el mateix nom tret que es distingeixin pel
tipus de via o per pertànyer a diferents nuclis de població del municipi.
El nom triat haurà d'estar en rètol ben visible col·locat a el principi i a la fi del carrer i en
una, al menys, de les cantonades de cada cruïlla. Es recomana considerar com a
principi de la via l'extrem o accés més proper a el centre o lloc més típic de l'entitat de
població. A les places, el rètol es col·locarà en el seu edifici preeminent i en els seus
principals accessos.
En les barriades amb carrers irregulars, que presentin entrants o placetes que fa a la
via matriu s'han de col·locar tants rètols de denominació com sigui necessari per a la
perfecta identificació. És aconsellable que en aquests casos cada edifici porti el rètol
de la via a la qual pertany.”
Pel que fa al procediment, l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat que
l’òrgan competent per resoldre acordi un període d’informació pública, quan es
consideri adient segons la naturalesa del procediment. L’anunci s’ha de publicar al
butlletí oficial de la província i el termini per formular al·legacions no pot ser inferior a
20 dies.
Per tot això, proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent ACORD:

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Primer. Aprovar inicialment la denominació de la plaça ubicada al final del Passeig de
la Via, enfront edifici del triangle com a “Plaça 1 d’octubre”.
Segon. Un cop pres l'acord, sotmetre el canvi de denominació dels carrers a un termini
d'informació pública de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'edictes municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui
presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se constar
que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o
suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat definitivament, sense necessitat de
nova aprovació en forma expressa.
Tercer. Un cop aprovat definitivament el canvi de denominació dels carrers, comunicar
l'acord a Correus i Telègrafs, a la Comissaria de Policia, a la Prefectura Provincial de
Trànsit, a la Delegació d'Hisenda, al Registre de la Propietat, a la Delegació Provincial
de l'Institut Nacional d'Estadística, a l’Institut d'Estadística, i a les persones afectades.
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També s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
Corporació perquè totes les persones interessades puguin conèixer-la.
RÈGIM DE RECURSOS
Contra aquest acord de Ple, pel fet de tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

En cas que aquest acord esdevingui definitiu, posarà fi a la via administrativa i contra
el mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=2077
Votacions.APROVAT per MAJORIA ABSOLUTA amb 6 vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier
Royo Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach,
Berta Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, i 5 abstencions dels Srs./es Antoni
Gilabert Rodríguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
15è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA NOVA DENOMINACIÓ DEL CARRER
“FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ LATRE”. NÚM. EXP.: 2022/363.
Per Provisió de l’Alcaldia de data 10 de març de 2022 s’ha encarregat a la secretaria
intervenció municipal que emeti un informe sobre el procediment a seguir a modificar
el nom d’un tram del camí Lligallo del Bicicletó per carrer “Francisco Javier Sánchez
Latre”, i que transcorre des de la carretera de Tortosa-L’Aldea fins a l’escola Maria
Garcia Cabanes.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

En data 9 de març de 2022, la secretària-interventora ha emès l'informe corresponent.
FONAMENTS DE DRET
L’art. 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals, estableix que "Els Ajuntaments
mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies públiques, i la
numeració dels edificis, informant d'això a totes les Administracions públiques
interessades. Hauran de també mantenir la corresponent cartografia o, en defecte
d'això, referència precisa de les adrecis postals amb la cartografia elaborada per
l'Administració competent".
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Aquesta modificació te incidència en relació al padró municipal, en els termes que
disposa l'art. 17.2 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, com és que "Els Ajuntaments realitzaran les actuacions i operacions necessàries
per mantenir actualitzats els seus Padrons de manera que les dades contingudes en
aquests concordin amb la realitat".
En aquest sentit, l’art. 14.4 de la Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria,
per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de
l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i
Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del
Padró municipal, referint-se a la "retolació del Municipi, Entitats de Població i Vies
Urbanes", estableix, que:

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

“D'acord amb els articles 75 i 76 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de
les Entitats Locals, els Ajuntaments han de mantenir perfectament identificats sobre el
terreny cada via urbana, entitat i nucli de població.
Els noms del municipi, entitats i nuclis de població han de figurar retolats en els seus
principals accessos. En els nuclis s'ha d'indicar, així mateix, el nom de l'entitat de
població a la qual pertany.
Cada via urbana ha d'estar designada per un nom aprovat per l'Ajuntament. Dins d'un
municipi no pot haver dues vies urbanes amb el mateix nom tret que es distingeixin pel
tipus de via o per pertànyer a diferents nuclis de població del municipi.
El nom triat haurà d'estar en rètol ben visible col·locat a el principi i a la fi del carrer i en
una, al menys, de les cantonades de cada cruïlla. Es recomana considerar com a
principi de la via l'extrem o accés més proper a el centre o lloc més típic de l'entitat de
població. A les places, el rètol es col·locarà en el seu edifici preeminent i en els seus
principals accessos.
En les barriades amb carrers irregulars, que presentin entrants o placetes que fa a la
via matriu s'han de col·locar tants rètols de denominació com sigui necessari per a la
perfecta identificació. És aconsellable que en aquests casos cada edifici porti el rètol
de la via a la qual pertany.”
Pel que fa al procediment, l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, estableix la possibilitat que
l’òrgan competent per resoldre acordi un període d’informació pública, quan es
consideri adient segons la naturalesa del procediment. L’anunci s’ha de publicar al
butlletí oficial de la província i el termini per formular al·legacions no pot ser inferior a
20 dies.
Per tot això, proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del nom d’un tram del camí Lligallo del
Bicicletó per carrer “Francisco Javier Sánchez Latre”.
Segon. Un cop pres l'acord, sotmetre el canvi de denominació dels carrers a un termini
d'informació pública de 20 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d'edictes municipal, a l'efecte que qualsevol persona interessada pugui
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presentar les observacions o suggeriments que consideri convenients, fent-se constar
que si transcorregut aquest període de temps no s'ha formulat cap observació o
suggeriment, aquest acord inicial quedaria aprovat definitivament, sense necessitat de
nova aprovació en forma expressa.
Tercer. Un cop aprovat definitivament la modificació del nom del tram del carrer,
comunicar l'acord a Correus i Telègrafs, a la Comissaria de Policia, a la Prefectura
Provincial de Trànsit, a la Delegació d'Hisenda, al Registre de la Propietat, a la
Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística, a l’Institut d'Estadística, i a les
persones afectades.
També s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la
Corporació perquè totes les persones interessades puguin conèixer-la.

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA
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RÈGIM DE RECURSOS
Contra aquest acord de Ple, pel fet de tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
En cas que aquest acord esdevingui definitiu, posarà fi a la via administrativa i contra
el mateix es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia següent al de la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es podrà
interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=2295
Votacions.APROVAT per MAJORIA ABSOLUTA amb 6 vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier
Royo Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach,
Berta Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, i 5 abstencions dels Srs./es Antoni
Gilabert Rodríguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
16è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA
PER DONAR SUPORT A LES MESURES CONTRA L’EXCLUSIÓ FINANCERA.
En els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l’atenció personal als
seus clients, han tancat oficines i suprimit serveis de caixers automàtics.
Aquesta situació s’ha fet més palesa en dos grans àmbits. D’una banda, a bona part
de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar adequadament
les noves tecnologies els allunya de la inclusió financera.
L’atenció personal ha estat sempre garantia de confiança i bon servei en un àmbit tan
sensible i que afecta a la quotidianitat d’una part de la nostra societat a la que cal
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facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les entitats
bancàries hagin reduït a la meitat el número d’oficines d’atenció personal, ha deixat
bona part d’aquesta franja de població sense atenció. En la majoria de casos, a més,
la supressió de l’oficina ha anat acompanyada també de la desaparició del servei de
caixer automàtic.
I, d’altra banda, cal assenyalar que aquest risc d’exclusió financera va més enllà de la
gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones més
poblades, però que les entitats financeres no han prioritzat, l’accés als serveis
financers cada vegada ha anat empitjorant.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

La garantia de l’accés als serveis financers no es pot deixar en mans de les pròpies
entitats financeres. El fet de no incorporar el factor humà de l’atenció als clients a la
gestió de la seva activitat i prioritzar l’eficiència financera ha portat a l’actual situació de
falta d’empara de persones i territoris.
Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre país. La
manca d’arrelament, la pèrdua de població a molts municipis i comarques és sovint
multifactorial. La falta d’oportunitats econòmiques, d’accés als serveis de salut i
socials, d’accés a la cultura, a l’habitatge, de mobilitat, etc., tots ells són factors que
incideixen negativament. I encara, a bona part del territori, la bretxa digital, no de
coneixement i formació sinó simplement d’accés territorial a les noves tecnologies.
Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació actual. I hi
ha factors socials, formatius i d’acompanyament en què les administracions poden
ajudar a pal·liar la situació. Però cal intervenir també des d’una vessant legislativa per
a protegir a les persones més vulnerables, sigui per raons d’edat, de formació o
senzillament per la falta d’equitat territorial en la implantació d’aquests serveis.
Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres que
no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial en la
seva gestió.
Els municipis també hem de ser part activa d’aquest moviment en defensa dels serveis
bancaris bàsics per a tothom.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

25/05/2022 SECRETARIA

És per tot això, que els grups municipals de JUNTS PER L’ALDEA a l’Ajuntament de
L’ALDEA, proposen al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Mostrar la preocupació de l’Ajuntament de L’ALDEA per la situació d’exclusió
financera en què es troba la gent gran del nostre país i bona part del nostre territori.
Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir
beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les
seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris. Aquesta
exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats financers i obviar la
responsabilitat social corporativa envers els seus clients i el territori on viuen.
Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en l’àmbit
financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant
en l’àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació.
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Quart.- Instar al Govern de l’Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats
financeres tant del Real Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris per
fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic
per a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de
febrer. L’objectiu és reforçar l’atenció a la gent gran, especialment de manera
presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els serveis bancaris a les necessitats
de la gent gran.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una
Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc
d’exclusió financera. Aquesta garantia s’haurà de fer, tal i com es descriu en el text de
la proposta, a càrrec de les pròpies entitats financeres de manera voluntària o a través
de la creació d’un fons que hauran de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest
servei bàsic ha d’estar finançat amb diners públics.
Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que
presentin, tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la
Generalitat.
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d’Associacions de Gent Gran de
Catalunya.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=2700
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.

ROSER NOCHE CASANOVA
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17è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA
CONTRA LA BRETXA SALARIAL.
Tot i els avenços dels darrers anys, les desigualtats i les discriminacions cap a les
dones encara es mantenen i són determinants pel benestar, l’economia i millora de la
nostra societat. La cultura heteropatriarcal, situa els homes en una posició de privilegi
respecte a les dones en els àmbits social, polític, professional i sexual, segueix la seva
inèrcia i marca el nostre present i, si no la capgirem, seguirà regint el nostre futur.
Posant l’accent en un dels àmbits on es manifesten les desigualtats entre homes i
dones, l’àmbit laboral i professional, hi trobem una de les desigualtats més clares, la
salarial. Les dones cobren menys que els homes per realitzar les mateixes feines o
d’igual valor. A aquesta diferència se li diu “bretxa salarial”.
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La bretxa salarial és l’expressió econòmica de les desigualtats econòmiques
estructurals entre dones i homes. Segons l’estudi “Evolució de la bretxa salarial de
gènere a Catalunya” elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu del
Departament d’Empresa i Treball, amb dades del 2019 -les darreres disponibles- el
salari mitjà anual femení va ser 5977,2 euros inferior al masculí (22.988,2€ per
28.965,4€). És a dir que les dones van guanyar de mitjana un 20.6% menys que els
homes en termes anuals, un percentatge que malgrat que s’ha anat reduint amb molta
timidesa en els darrers anys, continua sent una de les manifestacions més punyents
de la discriminació que pateixen les dones en el món del treball.

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA
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L’origen d’aquesta desigualtat salarial és una desigualtat de gènere intrínseca d’una
cultura patriarcal que s’explica per factors molt diversos i estructurals.
L’assignació a les dones del treball de cures no remunerat i sense reconeixement
social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos ―fins i
tot salaris inferiors per la mateixa feina― i condicions laborals més precàries per a les
dones són algunes de les causes que expliquen aquesta bretxa.
Malgrat la baixada per cinquè any, amb les darreres dades disponibles, el context
actual de crisi del coronavirus ha amplificat la desigualtat laboral de gènere i pot haver
amplificat la bretxa salarial, ha penalitzat el creixement de les dones en el mercat
laboral. Un fet que s’explica per la gestió del teletreball durant el confiament, l'impacte
de la pandèmia en sectors com l'hostaleria o l'augment de les reduccions de jornades
per part de les dones per assumir les responsabilitats en les cures Per tots aquests
motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-ENDAVANT L’ALDEA proposa
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-Refermar el compromís del municipi en la lluita contra les desigualtats de
gènere i realitzar campanyes i accions per sensibilitzar la població respecte a la bretxa
salarial i les conseqüències que se’n deriven.
SEGON.- Realitzar un pla intern d’igualtat amb l’objectiu de conèixer la realitat interna
de l’ajuntament i establir mesures que permetin acabar amb les possibles situacions
de desigualtat detectades.
TERCER.-Treballar amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat
que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la
promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria
d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.
QUART.- Demanar al govern de l’estat que realitzi els canvis normatius corresponents
per tal de corregir les situacions de desigualtat existents que provoquen la bretxa
salarial i la poca representació de les dones en els espais de pressa de decisions.
CINQUÈ.- Traslladar els acords a les entitats de dones i feministes del municipi.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=2970
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Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
18è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA
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No hi ha propostes d’urgència
19è.- DONAR COMPTE DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA AL
MANIFEST REIVINDICATIU QUE ORGANITZA EL MOVIMENT DE LLUITA PEL
DELTA DE L'EBRE, PER TAL DE RECLAMAR LA DEFENSA EFECTIVA I REAL
DEL DELTA DE L'EBRE.
Avui fa dos anys i dos mesos del temporal Glòria, que va deixar 3000 hectàrees
d’arrossars negats, va malmetre el 60% dels cultius de musclos i ostres de les badies i
va trencar i inundar, entre d’altres, lo lloc que ara mos trobem.
Avui, i després d’este darrer temporal Cèlia, fem un S.O.S, per mostrar al món que
mos ofeguem i que estem perdent lo lloc on vivim.
Lo Delta de l’Ebre continua desapareixent, los embassaments, la regressió, la
subsidència, lo canvi climàtic l’estan devastant, i per si això no fos poc, la inacció
política i administrativa l’està rematant. Quants temporals més fan falta per a despertar
consciències?
LO DELTA DIU PROU!
Natros, les persones que vivim, treballem i estimem lo Delta ho tenim clar. Volem
ciència i tecnologia del segle XXI al servei de la protecció dels espais naturals i de les
persones, per a continuar garantint la pervivència tal i com ara lo coneixem. Per això,
cal executar lo Pla Delta de la Taula de Consens del Delta de l’Ebre, la veu legítima
del territori, que planteja una intervenció diferent a cada zona del Delta.
PROU de teories pretesament conservadores que mos sentencien a desaparèixer. No
podem entendre que es deixe perdre aquest patrimoni natural i humà, que ens pertany
a tots i a totes, per això, cada dia mirem més a Europa i al Món.
Necessitem voluntat ferma, tant política com administrativa que capgire esta situació.
LO DELTA DIU PROU!
MOS VOLEN FER CREURE QUE LA OPCIÓ MÉS FÀCIL ÉS PERDRE LA LÍNEA DE
COSTA, fer deslindes, desterrar, espoliar, és a dir: GASTAR MOLTS DINERS PER A
NO FER RES DE PROFIT, què és lo que han fet fins ara.
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Però quan aquesta línia desaparegue, i perguem la protecció natural que aquesta ens
confereix, quines conseqüències tindrà?

XAVIER ROYO FRANCH
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• Perillarà la continuïtat de les badies i sentenciarà a mort espècies protegides úniques
al món com el limonium i les nacres.
• No quedaran zones on nidificar i el Delta de l’Ebre deixaria de ser la tercera zona
humida més important d’Europa.
• Moltes persones haurem de marxar de casa nostra, perdrem els nostres orígens, i
serem els primers refugiats climàtics d’Europa, tot i sent lo nostre Delta un dels
territoris amb moltes figures de protecció a nivell nacional i internacional.
• Llavors, qui es responsabilitzarà d’este impacte ambiental, econòmic i social?
La situació del Trabucador i del Delta de l’Ebre en la seva totalitat és molt crítica i la
gestió de sorres a través de sistemes de dragatge s’ha convertit en una necessitat. Lo
Delta i la Ràpita no poden permetre’s la desaparició del Trabucador. La pèrdua del
Trabucador trencaria l’ecosistema de l’hemidelta sud, suposaria la sentència de mort
de les nacres de la Badia dels Alfacs i de tota l’acció aqüícola que es duu a terme i el
port de la Ràpita quedaria sense barrera de protecció, amb les conseqüències i
l’amenaça que això suposa.
Seguirem estudiant i prohibint?
LO DELTA DIU PROU ALS ESTUDIS QUE ES FAN SENSE PARTICIPACIÓ SOCIAL I
SENSE CONCURS DE MÈRITS, QUE NO PORTEN A RES, I A ALGUNES ACCIONS
SENSE PRIORITATS QUE NO SERVEIXEN MÉS QUE PER A FER GRANS
ALGUNES BUTXAQUES I CREAR MÉS BUTAQUES!
Diuen que el nostre Delta és dinàmic i canviant, i sort d’això, si no estaria mort, però
sempre s’obliden de dir, de manera intencionada, que lo Delta és MOLT fràgil, i que la
seva agonia no és per a res un procés natural.
La NASA diu: “ ara mateix el Delta de l’Ebre no depèn dels sediments de l’Ebre, sinó
de les onades del mar” i a això s’hi ha de fer front amb una gestió de sorres amb
dragatges, tal com se fa als Països Baixos. Cal una aposta decidida per aquesta
gestió, calen sistemes de dragatge immediats i permanents per restaurar les zones
més amenaçades com lo Trabucador, l’illa de Buda, l’illa de Sant Antoni, l’Arenal, la
Marquesa, la bassa de l’Arena, la Badia del Fangar, Riumar i lo Galatxo.
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AIXÒ SÍ QUE ÉS URGENT, MOLT URGENT!
Este dragatge és tecnologia i ciència del segle XXI. LES PERSONES DEL DELTA
CREIEM FERMAMENT AMB ESTA ENGINYERIA perquè tenim evidències que en
llocs que tenen una problemàtica similar o pitjor a la del Delta, funciona.
LO DELTA DIU PROU ALS IDEALS RADICALITZATS QUE L’ESTAN SENTENCIANT
AL SUÏCIDI AMBIENTAL I SOCIAL.
Per això continuem manifestant:
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• Que és urgent este dragatge i portar l’arena de km.0 a les zones més castigades per
la regressió per tal de reconstruir la línia morfològica de costa. Així milloraríem
problemes importants per a la socioeconomia deltàica:
o La biodiversitat dels espais naturals tant emergits com submergits
o La riquesa de les platges i, com a conseqüència, l’activitat turística
o La continuïtat de l’activitat salinera, amb la riquesa mediambiental que genera o La
continuïtat de l’aqüicultura (activitat única a Catalunya)
o La pesca
o L’agricultura
• Que les persones del Delta volem seguir vivint al Delta, perquè l’estimem, lo cuidem i
lo projectem al futur. Per això exigim la seva protecció com a espai natural, però també
com a espai humà i humanitzat.
• Que cal que la problemàtica sigui una qüestió d’Estat i que sigui un pilar central de
l’agenda política de les administracions competents i que, de tal manera, es
materialitze en les accions que reclama el territori a través de la Taula de Consens. Si
el Delta es perd, perdem tothom. No podem tolerar un greuge comparatiu envers altres
zones humides de l’Estat que estan rebent inversions milionàries per garantir la seva
protecció i continuïtat.
• Que les persones del Delta tenim fang al cor, aigua-barreig a les venes i portem la
palla de l’arròs a la pell i la mirada plena del cel immens i de mil moixons. A l’esquena
portem anys de lluita que travessa tota la història amb un somriure. Natros ho donem
tot pel nostre Delta, som natura i som humanitat, amb lo nostre treball hem fet lo
DELTA tal com lo coneixem.
• Que continuem sent DIGNES del llegat dels nostres avantpassats, del seu treball, del
seu esforç, dels seus somnis, de la seva estima a un espai natural amb el que van
conviure i amb el que volem continuar convivint Que cal que la resta de zones del país
se solidaritzen en la causa del Delta, que també és la seva.
• Que tenim dret a la protecció, dret a la propietat, dret a la solidaritat, dret a la justícia I
TOT LO DRET DEL MÓN A DECIDIR SOBRE LO NOSTRE PRESENT I FUTUR.
• QUE som IMPARABLES si mantenim la unió davant l’adversitat. NO ENS DEIXEM
ENGANYAR, TENIM SOLUCIÓ. PER DIGNITAT, VOLEM PRESENT I FUTUR!
LO DELTA DIU PROU! Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre.
Intervencions.-
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=3304
20è.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021.
NÚM. EXP.: 2022/133.
“Competència:
Aprovació de la liquidació de pressupost de l’exercici 2021.
Identificació de l’expedient
Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2021.
FETS
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1. La Regidoria d’Hisenda ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient
d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2021.
2. L’Alcaldia ha resolt iniciar l’expedient d’aprovació de la liquidació així com
encarregar a la intervenció municipal l’elaboració dels documents necessaris per a
formar i l’emissió dels informes corresponents.
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3. Les entitats hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans del dia
primer de març de l’exercici següent, per motius aliens a la corporació i degut a una
incidència informàtica per part del programa de comptabilitat no s’ha pogut complir
amb el termini establert per la normativa vigent.
4. La intervenció ha emès informes en relació als resultats pressupostaris de la
liquidació del pressupost, al compliment dels objectius que estableix la Llei d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, l’estat de les inversions financerament
sostenibles, de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les objeccions
formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en matèria d’ingressos així
com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització i dels comptes
justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa.
5. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2021 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
4.1. Pressupost de despeses:
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions
pendents de pagament :
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:

4.397.498,20
347.636,10
4.745.134,30

4.165.315,26

Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

3.515.776,81
652.369,81

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

497.736,18
-1.254,48
485.224,73

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

663.626,78

11.256,97

4.2. Pressupost d’ingressos:
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat
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L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets
pendents de cobrament :

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

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

4.397.498,20
347.636,10
4.745.134,30
4.272.849,40
17.473,72
3.588.692,06
684.157,34

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de
l’exercici:
1.847.944,13
Baixes:
103.640,38
Recaptació:
403.066,48
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 1.341.237,27
DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

2.025.394,61

4.3. Resultat pressupostari ajustat:
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El resultat pressupostari ajustat es :

4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria per a despeses generals:
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Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat:
2021
Romanent de tresoreria per a
despeses generals
817.943,18
saldo compte 413
0,00
saldo compte 418
0,00
préstec plans d'ajust afectat
Romanent de tresoreria per
a despeses generals ajustat

817.943,18

4.5. Estalvi net
L’estalvi net es detalla:
+ Ingressos corrents liquidats (cap.1,2,3,4 i 5): Drets rec.nets
- Ingressos corrents afectats a operacions de capital
(art 35 "Contribucions especials", concepte 396 "Ingressos per
actuacions d'urbanització, concepte 397 "Aprofitaments
urbanístics" i altres)
- Obligacions reconegudes (cap 1, 2 i 4): Oblig.recon.netes
+ Obligacions reconegudes finançades amb RT (cap.1, 2 i 4)
- Anualitat teòrica
ESTALVI NET

2021
3.650.372,69

0,00
3.225.922,57
0,00
424.450,12

4.6. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdits és de 579.819,04 €. Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària:
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- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos
afectats, amb el següent detall:
-

Adjudicació d’obres del punt d’accés al municipi per facilitar la mobilitat
sostenible i l’evacuació d’aigua de pluja. Exp. 2021-1122 per import de
114.320,80€.
Adjudicació d’obres arranjament Avinguda Catalunya, Tram 2, Exp. 2021-1381
per import de 295.367,34€.

- Incorporació voluntària:
- Per import de 170.130,90€
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Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran si existeixen recursos
suficients, una vegada acordada la distribució del superàvit.
4.7. La liquidació de l'entitat local en termes consolidats.
La liquidació de l'entitat local en termes consolidats, és el següent:
-

Liquidació en termes consolidats

CONSOLIDAT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.898.573,75
63.590,69
355.480,65
1.322.682,54
10.045,06
622.476,71

4.272.849,40

CONSOLIDAT
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

PRESSUPOST
DE DESPESES
1.135.118,93
1.459.484,32
2.430,85
631.319,32
936.961,84

4.165.315,26

4.8. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté, per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a
7 de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una capacitat de finançament per import de 84.578,66€ .
-

Capacitat/necessitat de finançament

Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat

Ingressos no financers
Despeses no financeres

4.272.849,40
4.165.315,26
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Superàvit no financer

107.534,14

Ajustos d'ingressos

Recaptació
PTE
Interessos
Altres

-22.955,48
0,00
0,00
0,00
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Ajustos de despeses

Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.249.893,92
4.165.315,26

Capacitat de finançament

84.578,66

4.9. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2020 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2021.
Es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del pressupost compleix
amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas, l'entitat local :
- Marge de compliment/incompliment regla de la despesa
Concepte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons el
SEC)
-Venda de terrenys i altres inversions reals.
+/-Inversions realitzades per compte d'un ens local.
+/-Execució d'avals.
+Aportacions de capital.
+/-Assumpció i cancel·lació de deutes.
+/-Despeses realitzades a l'exercici pendents d'aplicar a
pressupost.
+/-Pagaments a socis privats realitzats en el marc de les
Associacions público privades.
+/-Adquisicions amb pagament ajornat.
+/-Arrendament financer.
+Préstecs

Liquidació
exercici 2020
3.585.874,32
0,00
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0,00

-Inversions realitzades per la Corporació local per compte
d'altres Administracions Públiques
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0,00
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions internes)
a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes procedents de
la Unió Europea o d'altres Administracions públiques
Unió Europea
Estat
Comunitat Autònoma
Diputacions
Altres Administracions Públiques
- Transferències per fons dels sistemes de finançament
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici (1)
Taxa de referència de creix. del PIB (2)
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ canvis normatius que suposen increments permanents de
la recaptació (3)
- canvis normatius que suposen decrements permanents de
la recaptació (3)
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1) (4)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n) (5)
Marge d'incompliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

3.585.874,32

4.162.884,41
0,00

240.378,45

60.346,09
180.032,36

3.345.495,87
0,000
3.345.495,87

331.698,99
0,00
0,00
68.804,67
262.894,32
0,00
0,00
0,00
3.831.185,42

0,00
0,00
3.345.495,87
3.831.185,42
-485.689,55
14,52 %

No compleix la Regla de la despesa amb un marge de -485.689,55€ i una variació de
la despesa computable en relació a l’exercici anterior de 14,52 %, per la qual cosa el
Ple de la corporació hauria d’aprovar un Pla Econòmic Financer.
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No obstant això, i d’acord amb la suspensió dels objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic per al període 2020-2021 ratificats per l’Acord del Congrés dels Diputats
de 20 d’octubre de 2020, no resulten d’aplicació les mesures correctives que estableix
la LOEPSF i no s’haurà d’elaborar un pla econòmic financer.
4.10 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
4.10.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
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de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2021, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0,00 % d’acord amb el detall:
- Deute viu
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Nivell de deute viu

1 (+)
2 (-)
3
4
5
6

Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)

Import
3.650.372,69

CCEE, QQUU, Altres..

0,00

Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)

3.650.372,69

Deute viu a 31 de desembre a llarg termini

0,00

Deute viu a 31 de desembre a curt termini

0,00

Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

0,00 %

4.10.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 12,89 dies.
4.11. Estat de les inversions financerament sostenibles
1. La intervenció no va emetre informe en relació a la distribució del superàvit de
l’exercici 2020. A l’estar suspeses les regles fiscals no és d’aplicació el destí del
superàvit.
4.12. Informe anual de les resolucions adoptades per l’alcaldia contràries a les
objeccions formulades per la intervenció i de les anomalies detectades en
matèria d’ingressos així com dels acords adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització
4.12.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat
local contràries a objeccions
expedient

assumpte

resolt decret

2021-1679

complements productivitats periòdiques nòmina desembre 2021

2021-511

2021-1559

complements productivitats periòdiques nòmina novembre 2021

2021-453

2021-1377

complements productivitats periòdiques nòmina octubre 2021

2021-395

2021-1236

complements productivitats periòdiques nòmina setembre 2021

2021-349

2021-1146

complements productivitats periòdiques nòmina agost 2021

2021-312

2021-945

complements productivitats periòdiques nòmina juliol 2021

2021-253

2021-809

complements productivitats periòdiques nòmina juny 2021

2021-200

2021-663

complements productivitats periòdiques nòmina maig 2021

2021-171

2021-493

complements productivitats periòdiques nòmina abril 2021

2021-142

2021-314

complements productivitats periòdiques nòmina març 2021

2021-102

2021-153

complements productivitats periòdiques nòmina febrer 2021

2021-56
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2021-1

complements productivitats periòdiques nòmina gener 2021

2021-14

4.12.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos
No n’hi ha.
4.12.3. Informe sobre omissió de la fiscalització
No n’hi ha.
4.13. Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i
bestretes de caixa fixa
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Informe anual dels comptes justificatius dels pagaments a justificar i bestretes de caixa
fixa
a) Pagaments a justificar
No n’hi ha.
b) Bestretes de caixa fixa
No n’hi ha.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, disposen que el pressupost de l’exercici es liquidarà en relació
a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions al 31 de desembre de l’any natural
corresponent, quedant a càrrec de la tresoreria local els ingressos i pagaments
pendents.
2. L’article 93.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que la liquidació del
pressupost posa de manifest diversos aspectes:


Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els
crèdits inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.



Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts
i anul·lats, així com la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/1990 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar els drets pendents de cobrament i les
obligacions pendents de pagament el 31 de desembre, el resultat pressupostari de
l’exercici, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria per a despeses generals.

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

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

e3176a1de4b04d2eb78af7cb234776a0001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

36

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
5. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
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6. L’article 32 de la LOEPSF, regula la norma general del destí del superàvit
pressupostari, i disposa que en el cas que la liquidació del pressupost posi de manifest
un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell d'endeutament net,
sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del
superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova disposició
addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per aquesta
distribució i destí del superàvit.
7. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix que si les corporacions
locals compleixen amb els nivells d’endeutament que fixa la legislació reguladora de
les Hisendes locals en matèria d’autoritzacions d’operacions d’endeutament, ha
liquidat l’exercici anterior amb capacitat de finançament i romanent de tresoreria per a
despeses generals positiu i el seu període mig de pagament no supera el valor de 30,
podran destinar l’import del superàvit un cop deduïdes, si escau, les despeses
pendents d’aplicar a pressupost, a finançar inversions financerament sostenibles amb
el límit de la previsió de la capacitat de finançament de l’exercici següent, sempre que
així s’habiliti per a exercicis posteriors al 2014 mitjançant la Llei de Pressupostos
generals de l’Estat.
8. L’article 3 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a
fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, disposa que el superàvit
pressupostari de les entitats locals de l’any 2019 que compleixin amb allò establert a la
DA 6a de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, i amb el límit de la previsió de la capacitat de finançament del
2020, sempre que no superi l’import que determini el Ministeri, es podrà destinar
exclusivament a:
- finançar despeses d’inversió de la política de despesa 23 “Serveis socials i promoció
social”, sempre que es compleixin les regles establertes a la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
- finançar les despeses corrents corresponents a les prestacions de l’article 1.2 del RD
8/2020
9. El RDL 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, estableix
que l’import màxim que podrà destinar cada entitat local a aquesta despesa serà, com
a màxim, l’equivalent al 20% del saldo positiu que quedi una vegada deduït al
superàvit l’import de les despeses pendents d’aplicar al pressupost, l’import derivat de
l’aplicació de l’article 12.5 de la LOEPSF i l’import pendent d’executar de les inversions
financerament sostenibles provinents de la distribució del superàvit del 2018.
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10. L’article 6 del RD 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria
d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica disposa que les entitats
locals podran destinar al 2020, com a màxim, el 7% del saldo corresponent a l’any
2019 que resulti de l’aplicació de les regles de l’apartat 2 de la disposició addicional 6a
de la LOEPSF per a finançar despeses d’inversió en vehicles elèctrics purs o amb
etiqueta ambiental ZERO, excepte en el cas que s’acrediti que no existeixen vehicles
ZERO que compleixin amb les necessitats mínimes de servei, en aquest cas, podran
substituir-se per vehicles amb etiqueta ECO, i en infraestructures de recàrrega per a
l’ús dels vehicles adquirits, que es destinin a la prestació de serveis públics de
recollida, eliminació i tractament de residus, seguretat i ordre públic, protecció civil,
prevenció i extinció d’incendis i de transport de viatgers.
11. La disposició addicional sisena de la LOEPSF estableix els següents requisits: 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’anualitat 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.
12. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
13. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
14. La disposició addicional setzena del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals estableix
que anualment, conjuntament amb la liquidació del pressupost, es donarà compte al
Ple de l’entitat local i es publicarà al portal web el grau de compliment dels criteris
establerts a la memòria econòmica de la inversió així com del seu grau d’execució.
15. L'article 28 de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la
Informació Pública i Bon Govern, estableix que, constitueix infracció molt greu en
matèria de gestió pressupostària:
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La no presentació o la falta d'engegada en termini del pla economicofinancer o del
pla de reequilibri de conformitat amb l'article 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril.
L'incompliment de les obligacions de publicació o de subministrament d'informació
previstes en la normativa pressupostària i economicofinancera, sempre que en
aquest últim cas s'hagués formulat requeriment.
La falta de justificació de la desviació, o quan així se li hagi requerit la falta
d'inclusió de noves mesures en el pla economicofinancer o en el pla de reequilibri
d'acord amb l'article 24.3 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.
La no adopció de les mesures previstes en els plans economicofinancers i de
reequilibri, segons correspongui, previstos en els articles 21 i 22 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

16. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest
acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
17. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
PART DISPOSITIVA
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2021.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.
3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
4. Publicar a la web de la corporació l’estat de les inversions financerament
sostenibles.
Intervencions.-
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=3394
21è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RESUM RESULTAT DEL CONTROL
INTERN DE L’EXERCICI 2021. NÚM. EXP.: 2022/290.
“INFORME INTERVENCIÓ
Títol: Informe – resum resultat del control intern de l’exercici 2021
Tipus: Preceptiu
Identificació del responsable: Intervenció
Joan M. Rallo Ventura, secretari interventor accidental de l’Ajuntament de l’Aldea
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INFORME RESUM
EXERCICI 2021
AJUNTAMENT DE L’ALDEA
1. INTRODUCCIÓ
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D’acord amb l’art. 4.1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el
règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional, dins del control intern de la gestió economicofinancera i pressupostaria
s’haurà de informa en matèria econòmico-financera i pressupostària d’allò que
estableixi la normativa específica. Per la qual cosa, s’emet el present informe
fonamentat en la legislació i normativa següent:
L’article 37 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local disposa que l'òrgan interventor ha
d'elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte general,
l’informe resum dels resultats del control intern.
Aquest informe resum serà tramès al Ple, mitjançant el President i a la Intervenció
General de l’Administració de l’estat durant el primer quadrimestre de l’any i contindrà
els resultats més significatius derivats de les actuacions del control financer i la funció
interventora realitzades durant l’exercici anterior.
L’article 38.4 del mateix RD estableix que en la remissió anual a la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat de l’informe resum dels resultats del control intern,
s’informarà també sobre la correcció de les debilitats posades de manifest.
La Resolució de 2 d’abril de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de
l‘Estat, estableix les instruccions a les quals s’haurà d’ajustar el contingut, l’estructura i
format de l’informe resum.
1. L’òrgan interventor ha informat de la necessitat d’elaborar l’informe resum anual de
les principals actuacions del control intern de l’exercici 2021 de Ajuntament de l’Aldea.
2. L’entitat local aplica el règim normal de control intern.
3. Previ informe de l’interventor i a proposta del President el Ple va acordar el règim de
fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i la presa de raó en comptabilitat
d’ingressos.
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2. ABAST DE L’INFORME RESUM
Durant l’exercici s’han realitzat:
- 537 informes de funció interventora dels quals 12 han estat informes amb objeccions
dels quals 12 s’han resolt mitjançant el procediment de discrepàncies. Dels resolts
mitjançant aquest procediment 12 han estat resolts en contra de l’opinió de l’òrgan
interventor.
- 3 actuacions de control permanent
De les actuacions de control permanent i auditoria s’adjunta relació detallada de les
actuacions que s’han realitzat:
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1. Informe morositat
2. Auditoria registre factures
3. Control financer de subvencions
Aquesta Intervenció posa de manifest que per a l’exercici del control intern de l’exercici
2021 no ha disposat dels suficients mitjans disponibles per a dur-lo a terme degut a
que al Departament d’Intervenció hi ha dues persones que realitzen les tasques
pròpies d’aquesta àrea, una de les quals disposa d’una reducció de jornada. Aquestes
persones a part del Departament d’Intervenció també gestionen el departament de
Recursos Humans.
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Cal dir també que durant l’exercici 2021 el lloc de treball de Secretaria Intervenció ha
estat ocupat accidentalment per personal funcionari de la corporació. El secretari
interventor actual és un funcionari de la corporació que actua de forma accidental i que
gestiona el Departament de Secretaria.
3. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
3.1 En matèria de funció interventora
Els principals resultats obtinguts en l’exercici de la funció interventora de l’exercici
2021 han estat els següents:
3.1.1. Pel que fa als ingressos:
No s’ha detectat cap anomalia en la presa de raó en comptabilitat en matèria
d’ingressos.
3.1.2. Pel que fa a les despeses:
a) Despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada ( A i D):
Les principals incidències posades de manifest en els informes de fiscalització limitada
prèvia han estat les següents:
-

Es recomana fer una licitació de serveis i subministraments en algunes
despeses mensuals i que les emet el mateix tercer, i al llarg de l'exercici
superen els 15.000 € que marca la llei de contractes.
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b) Intervenció prèvia de la despesa: (O i P)
Les principals incidències posades de manifest en els informes d’intervenció limitada
prèvia han estat les següents:
-

Hi ha factures que arriben mensualment i que el contracte de serveis va
finalitzar, es recomana fer una nova licitació del serveis.
Es recomana fer una licitació de serveis i subministraments en algunes
factures mensuals i que les emet el mateix tercer, i al llarg de l'exercici superen
els 15.000 € que marca la llei de contractes.

c) Intervenció formal del pagament:(: ( R)
Els informes d’intervenció formal del pagament no han posat de manifest cap
incidència.
d) Intervenció material del pagament
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Els informes d’intervenció material del pagament no han posat de manifest cap
incidència.
3.1.3. Informes de fiscalització amb objeccions
Les objeccions resoltes per l’òrgan competent en contra de l’opinió de la intervenció
han estat les següents:
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- S’han emes 12 informes de fiscalització amb objeccions, referent als complements de
productivitat que es paguen reiteradament mensualment des de fa una anys, la qual ha
estat resolta per l’alcalde:
expedient assumpte
complements productivitats
2021-1679 nòmina desembre 2021
complements productivitats
2021-1559 nòmina novembre 2021
complements productivitats
2021-1377 nòmina octubre 2021
complements productivitats
2021-1236 nòmina setembre 2021
complements productivitats
2021-1146 nòmina agost 2021
complements productivitats
2021-945 nòmina juliol 2021
complements productivitats
2021-809 nòmina juny 2021
complements productivitats
2021-663 nòmina maig 2021
complements productivitats
2021-493 nòmina abril 2021
complements productivitats
2021-314 nòmina març 2021
complements productivitats
2021-153 nòmina febrer 2021
complements productivitats
2021-1
nòmina gener 2021

periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques
periòdiques

resultat
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives
amb
subjectives

resolt
decret
objeccions
2021-511
objeccions
2021-453
objeccions
2021-395
objeccions
2021-349
objeccions
2021-312
objeccions
2021-253
objeccions
2021-200
objeccions
2021-171
objeccions
2021-142
objeccions
2021-102
objeccions
2021-56
objeccions
2021-14

3.1.4 Actes amb omissió de la funció interventora
Durant l’exercici objecte de l’informe no es van emetre informes d’omissió de la funció
interventora.
3.2. En matèria de control financer
3.2.1. Control permanent
S’han realitzat els següents informes de control financer permanent:
- Informe anual de morositat: el període mig de pagament de l’exercici 2021 ha estat
de 12,89 dies, el període mig del pendent de pagament de 20,54 i el període mig del
pagat de 43,36.
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- Informe anual del registre de factures: les principals conclusions han estat les
següents:
S’ha verificat que els corresponents registres comptables de factures compleixen amb
les condicions de funcionament que preveu la Llei 25/2013 i la normativa de
desenvolupament i, en particular, que no queden retingudes factures presentades al
punt general d'entrada de factures electròniques, dirigides a òrgans o entitats de la
respectiva entitat, en cap de les fases del procés, establerta en l’article 12.3 de la Llei
25/2013.
- Informe dels creditors pendents d’aplicar a pressupost:
El saldo inicial dels creditors per a despeses pendents d’aplicar era nul i no hi ha hagut
moviments en aquest compte durant l’exercici.
- Control financer de subvencions: s’ha realitzat el control financer de les següents
subvencions concedides:
ENTITAT/ASSOCIACIO
CÀRITAS DIOCESANA DE TORTOSA
UNIÓ ESPORTIVA ALDEANA
ASSOCIACIÓ MUSICAL VERGE DELS PRATS DE L’ALDEA
SOCIETAT CULTURAL RECREATIVA UNIÓ ALDEANA
CREU ROJA DELTEBRE
CLUB PATI L'ALDEA
ASSOCIACIÓ DE DONES DE L'ALDEA
PATRONAT DE L’ERMITA DE LA MARE DE DÉU DE L’ALDEA
SOCIETAT DE CAÇADORS LA UNIO
AMPA 21 D’ABRIL
ASSOCIACIÓ THE COUNTRY SHERIFFES
AMPA IES CAMARLES
ASSOCIACIÓ SERCOTUR L’ALDEA
AMPA LLAR INFANTS BRESSOL DE DELTA
ASSOCIACIOÓ CULTURA JUVENITL DIABLES ALDAIA
PENYA BARCELONISTA L’ALDEA
SERCOTUR L’ALDEA
PENYA CALAIXO
ASSOCIACIÓ CULTURAL I JUVENIL DIABLES D’ALDAIA
PENYA BARCELONISTA L’ALDEA
SOCIETAT DE CAÇADORS “ LA UNIO”
ASSOCIACIÓ DE POETES “ POEMES AL VENT”
4.
DEFICIÈNCIES
QUE
REQUEREIXEN
L’ADOPCIÓ
CORRECTORES MITJANÇANT UN PLA D’ACCIÓ

DE

MESURES

Es relacionen de les deficiències esmentades anteriorment aquelles que requereixen
l’adopció de mesures correctores amb un pla d’acció així com la mesura correctora
que recomana.
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Actuació
CI

Mesures correctores
Nivell
Data
prioritat (1- implantació
Descripció de la mesura
3 de més a
prevista
meys)

Òrgan
Coordinador
gestor
responsable Situació a corregir
responsable
de l’acció

Valoració
Data
valoració
prevista

Contractació

Alcalde

Alcalde

Millorar el procediment de les
contractacions

Establir procediments de contractació.

1

durant l'exercici

2023

Central de
compres ACM

Alcalde

Alcalde

Millorar el procediment de compres

Fer us de la central de compres de l'ACM

1

2022

2022

5. VALORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
En motiu de l’informe resum de l’exercici 2020 el President va CONFECCIONAR el
pla d’acció per fer front a les debilitats i mancances que se’n derivaven.
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El Pla d’acció va incloure les mesures, els terminis i els responsables per a corregir les
deficiències posades de manifest en l’anterior informe resum.
Es relacionen les deficiències de les quals l’han implantat mesures en els terminis
previstos i s’han corregit les deficiències:
- De la debilitat Domiciliacions bancaries l’acció impulsada va ser evitar les
domiciliacions bancaries i el resultat si s’ha aconseguit.
- De la debilitat Control de Subvencions l’acció impulsada va ser Realitzar el control
financer de les subvencions i el resultat si s’ha aconseguit
- De la debilitat Millora dels procediments l’acció impulsada va ser establir
procediments de contractació i el resultat s’està treballant encara a l’actualitat.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=3490
22è.- DONAR DE COMPTE DE PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2023-2025.
NÚM. EXP.: 2022/383.
“DECRET APROVACIÓ PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI
Identificació de l’expedient Pla pressupostari a mig termini 2023-2025

ROSER NOCHE CASANOVA
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FETS
1. La regidoria d’Hisenda ha informat la necessitat d’aprovar el pla pressupostari a mig
termini abans del dia 15 de març de l’exercici en curs.
2. En data 15 de març de 2022 s’ha incoat l’expedient per la seva aprovació
proposant-se unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2023-2025.
3. Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció on es conclou:
El pla pressupostari a mig termini per al període 2023-2025 elaborat per l’alcaldia,
d’acord amb el quadre 1 de l’annex que s’adjunta al present informe.
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El Pla pressupostari a mig termini compleix els objectius d’estabilitat i de la regla de la
despesa, i el rati de deute no supera el 110% dels ingressos corrents previstos,
d’acord amb el quadre 2 de l’Annex.
Tot i estar suspesos els objectius de la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per als exercicis 2020, 2021 i 2022, cal igualment fer-ne el seguiment i
calcular-los. En relació a la regla de la despesa, atès que no hi ha taxa de creixement
mig de l’economia espanyola a curt termini de referència no s’ha previst cap augment
durant el període de referència.
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FONAMENTS DE DRET
- L’article 29 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que s’ha d’elaborar un pla pressupostari a mig termini
que s'inclourà en el Programa d'Estabilitat, en què s'emmarcarà l'elaboració dels
pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària
coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic i de
conformitat amb la regla de despesa.
- L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, detalla que es remetrà
la documentació dels Plans abans de 15 de març de cada any.
- L'article 4.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, disposa determina que
la remissió de la informació econòmica- financera corresponent a les corporacions
locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
- L’òrgan competent per l’aprovació de conformitat amb la competència residual de
l’article 21.1.s) de la Llei7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local, és
l’Alcalde.
- L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest
acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
- L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
Tot i suspendre’s les regles fiscals, el principi d’estabilitat pressupostaria continua
vigent d’acord amb l’article 3.1 de la LOEPSF i per tant l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos es realitzaran en un marc d’estabilitat pressupostària. Per
la qual cosa, la suspensió de les regles fiscals no eximeix l’obligació d’avaluar els
compliments dels objectius.
RESOLC
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Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2023-2025 d’acord amb
el quadre 1 de l’Annex que s’adjunta a la present resolució.
Segon.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Tercer. Donar compte al Ple de l’aprovació del pla pressupostari a mig termini 20232025.
DOCUMENTACIÓ ANNEXA
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S'annexa al present informe la documentació que es detalla a continuació:
Annex 1_ Proposta de pla pressupostari a mig termini
Annex 2_Compliment / Incompliment indicadors LOEPSF
ANNEX
Annex 1_ Proposta de pla pressupostari a mig termini

INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

PREVISIÓ
2023
1.995.000
96.900
474.700
1.216.750
10.201
3.793.551
0
650.000
650.000
0
0
0
4.443.551

PREVISIÓ
2024
2.054.850
98.838
479.447
1.233.618
10.303
3.877.056
0
650.000
650.000
0
0
0
4.527.056

PREVISIÓ
2025
2.116.496
101.803
489.036
1.250.604
10.406
3.968.344
0
650.000
650.000
0
0
0
4.618.344

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

2023
1.272.000
1.545.000
3.535
510.000
0
3.330.535
750.000
0
750.000
0

2024
1.310.160
1.575.900
3.570
500.000
0
3.389.630
650.000
0
650.000
0

2025
1.336.363
1.591.659
3.606
505.000
0
3.436.628
600.000
0
600.000
0
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Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

0
0
4.080.535

2024
487.425,16

2025
581.716,04

+Crèdits gastats finançats
amb
romanent
de
tresor.desp.grals.

0,00

0,00

0,00

+Desviacions
de
finançament negatives de
l'exercici

0,00

0,00

0,00

-Desviacions
de
finançament positives de
l'exercici

0,00

0,00

0,00

363.016,00

487.425,16

581.716,04

26/05/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Resultat
ajustat

pressupostari

Annex 2_Compliment / Incompliment indicadors LOEPSF
OBJECTIU ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:
Superàvit/Dèficit
financer
Ajustos

2021

2022

2023

2024

2025

107.534
-22.957

451.600
-137.760

363.016
-143.696

487.425
-147.592

581.716,04
-151.879,64

84.577

313.840

219.320

339.833

429.836

no

Capacitat / Necessitat de
finançament
XAVIER ROYO FRANCH

0
0
4.036.628

2023
363.016,00

Resultat pressupostari
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0
0
4.039.630

COMPLIMENT
REGLA
DE LA DESPESA
Despesa màxima
Despesa pressupost
Marge Regla despesa
OBJECTIU DEL DEUTE
Deute viu
Ingressos corrents ajustats
Rati de deute viu

2021

2021

2022
2023
2024
2025
3.833.616,27 3.778.500,00 3.700.535,00 3.654.630,35
3.778.500,00 3.700.535,00 3.654.630,35 3.646.628,25
55.116,27
77.965,00
45.904,65
8.002,10
2022
2023
2024
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
3.675.100,00 3.793.551,00 3.877.055,51 3.968.344,30
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=3507
23è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2021/483 AL
2022/96.
Totes les persones assistents es donen per assabentats.
24è.- INFORMES D’ALCALDIA.
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=3524
25è.- PRECS I PREGUNTES.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022031701?ts
=4886
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L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Xavier Royo Franch

Roser Noche Casanova

25/05/2022 SECRETARIA
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No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 21:30 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 48
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretària Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
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