ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Número: 3/2021.
Data: 18 de març de 2021.
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.

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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

- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
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Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia disset de
desembre de dos mil vint, 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.-

JOAN RALLO
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801
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 ANTERIOR EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 21 DE GENER DE 2021.
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 21 de gener de 2021 que se’ls hi va lliurar
juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80
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del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió
extraordinària del dia 21 de gener de 2021.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=356

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 21 de gener de 2021.
2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 2/2021 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE
L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/354.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès que per part d’aquest Ajuntament s’ha encarregat la modificació de les Normes
Subsidiàries de l’Aldea amb l’objecte d’excloure del sector urbanitzable delimitat, DIA
5, CN-340 Nord-oest, els terrenys situats al sud del sector, entre el límit del sòl urbà i
el camí del Mas Roig, i qualificar-los de sòl urbà no consolidat, dintre del PAU Nordoest.
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals sobre la viabilitat de la
modificació i pel Secretari Accidental de la Corporació sobre la legislació aplicable,
ambdós en data 15 de març de 2021.
En compliment de l’establert a l’art. 97 del Decret 1/2010, la conveniència i necessitat
de portar a terme la present modificació puntual de planejament, queda plenament
justificada justifica pel fet que, el sector DIA 5 CN-340 Nord-oest no s’ha desenvolupat
durant els anys de vigència de les Normes Subsidiàries de Planejament, ni es preveu
que es faci en un curt o mitjà termini, atesa la heterogeneïtat de les propietats
existents a l'àmbit
Per altra banda, el fet de passar part dels terrenys qualificats de sòl urbanitzable
delimitat a sòl urbà no consolidat, es justifica per una banda, per l'alt grau
d'urbanització de l'àmbit proposat, per l'altra, perquè a l'haver únicament dos
propietaris facilita el desenvolupament del polígon, i per l'altra, per tal de donar sortida
a la nau existent de l'Antic Colonial, i incentivar així l'activitat econòmica, ja que mentre
no es desenvolupi l'àmbit únicament es poden concedir usos i obres de caràcter
provisional, que no són compatibles amb noves activitats industrials o comercials, que
necessiten a més de la seguretat de la seva legalitat.
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.
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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.
Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació inicial de les
modificacions puntuals dels instruments de planejament general, acord que s’ha
d’adoptar pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de règim local.
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Per tot l’ exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual núm.02/2021 del Text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, amb
l’objecte d’excloure del sector urbanitzable delimitat, DIA 5, CN-340 Nord-oest, els
terrenys situats al sud del sector, entre el límit del sòl urbà i el camí del Mas Roig, i
qualificar-los de sòl urbà no consolidat, dintre del PAU Nord-oest.
Segon. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques a tot el
sector urbanitzable delimitat DIA 5 CN-340 Nord-oest que, coincideix amb l’àmbit que
és objecte d’aquesta Modificació puntual del terme municipal de l’Aldea. Aquesta
suspensió es regirà per l’establert als arts. 73.2 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i arts. 102 a 104 del
Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Tercer. Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
d’àmplia difusió, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i per mitjans telemàtics i
simultàniament notificar aquest acord als municipis limítrofs concedint-los audiència
pel termini d’un mes.
Quart. - Sol·licitar, si s’escau, de manera simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del
TRLU informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.”

JOAN RALLO
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=375
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, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
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3r.- PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA SOBRE INCREMENT
RETRIBUTIU DEL PERSONAL EN L'EXERCICI 2021. NÚM. EXP.: 2021/249.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“ANTECEDENTS I FONAMENTS DE DRET

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT
XAVIER ROYO FRANCH

L’article 22 d’aquesta LPGE estableix els imports corresponents al complement de
destinació d’aplicació al personal funcionari d’Administració local per remissió de
l’article 168 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats locals.

JOAN RALLO
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L’article 18. Dos d’aquesta Llei, que té caràcter bàsic, preveu que a l’any 2021, les
retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un
increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de
2020, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que
respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.
Les despeses d’acció social no podran incrementar-se, en termes globals, respecte a
les de 2020. A aquest respecte, es considera que les despeses en concepte d’acció
social són beneficis, complements o millores distintes a les contraprestacions pel
treball realitzat la finalitat del qual és satisfer determinades necessitats conseqüència
de circumstàncies personals de l’esmentat personal al servei del sector públic.
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Signatura 2 de 2

1. La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2021 (BOE núm. 341, de 31 de desembre de 2020), regula en el seu «Títol III. De les
despeses de personal», i concretament dins del «Capítol I» les despeses del personal
al servei del sector públic, i l’increment de les retribucions del personal al servei del
sector públic per a l’any 2021.

2. L’esmentada LPGE contempla en el seu article 18.Cinc, també amb caràcter bàsic,
les quanties que el personal funcionari ha de percebre, en concepte de sou i triennis,
en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021 i en les pagues
extraordinàries de juny i desembre de 2021.

3. Altrament, i específicament pel personal laboral, l’art. 18.Quatre de l’esmentada
LPGE disposa que la massa salarial del personal laboral, que podrà incrementar-se en
el percentatge màxim previst a l’apartat Dos d’aquest article, en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt
de les retribucions salarials i extrasalarials meritades per aquest personal a l’any
anterior.
S’exceptuen en tot cas: a) les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social; b)
les cotitzacions al sistema de Seguretat Social a càrrec de l’ocupador; c) les
indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments; d) les
indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.
4. Pels casos que l’increment retributiu no aplica ex lege, l’art. 37 del Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic (en endavant TREBEP), estableix que seran objecte de negociació,
en el seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada administració
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pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas, les matèries següents: a)
l’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les
administracions públiques que s’estableixi en la Llei de pressupostos generals de
l’Estat i de les comunitats autònomes. b) La determinació i aplicació de les retribucions
complementàries dels funcionaris (...) e) Els plans de previsió social complementària;
(...) g) els criteris generals per determinar les prestacions socials i pensions de classes
passives; (...) i) Els criteris generals d’acció social.
5. L’art. 38 del TREBEP disposa que per la validesa i eficàcia dels Acords és
necessària la seva aprovació expressa i formal pels òrgans de govern de les
Administracions Públiques.
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències

XAVIER ROYO FRANCH
05/07/2021 SECRETARIA
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Proposa:
PRIMER. Aprovar per a l'any 2021, amb efectes d’1 de gener, un increment lineal de
les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 0,9% respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d'homogeneïtat per als dos períodes de
la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l'antiguitat d'aquest, i
sense considerar a tals efectes les despeses d’acció social.
L’anterior en el benentès que les retribucions del sou, triennis i complement de
destinació del personal funcionari no són objecte d’aquest Acord, doncs són per
mandat legal les establertes en la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat.
SEGON. Abonar els endarreriments derivats de l’increment del 0.9% en la nòmina del
mes d’abril de 2021. En els rebuts de nòmina figurarà el següent literal: “Abonament
dels endarreriments increment 0,9% 2021”, fent constar de forma diferenciada
cadascun dels conceptes retributius sobre els quals s’apliquen les pujades i les dates
d’inici i fi a la que correspon la liquidació dels endarreriments. Les quantitats que hagin
de ser abonades amb aquesta finalitat, hauran d’imputar-se a les mateixes aplicacions
pressupostàries (concepte i subconcepte pressupostari) i mateixos conceptes
retributius de nòmina sobre els que s’apliquen els increments.
TERCER. Notificar aquest Acord als representants dels treballadors, Unitat de
Nòmines, Secretaria Intervenció Municipal i Tresoreria.
QUART. Notificar aquest Acord al Departament de Polítiques Digitals i Administració
Pública de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern als efectes
escaients.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=687
Votacions.-

JOAN RALLO
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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
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Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS I DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS. NÚM. EXP.: 2021/317.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:

XAVIER ROYO FRANCH
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“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.
Mitjançant acord del Ple de la Corporació de 16 de setembre de 2005, s’aprova el
Reglament municipal sobre tinença d’animals domèstics i de gossos potencialment
perillosos, publicat al BOP de Tarragona núm. 44, de 22 de febrer de 2006.
Atès que el Reglament que ens ocupa té per objecte la regulació de la tinença
d’animals de companyia dins del terme municipal de L’Aldea, establint la normativa
general, així com normes específiques pel que fa a normes de caràcter sanitari i
nomes de convivència i tracte dels animals.
Vista la memòria de les Regidories d’Espais verds i Salut de data 11 de març de 2021
en que es proposa introduir modificacions a aquest Reglament per tal de solucionar
dues problemàtiques, com són la no recollida de deposicions fecals dels animals i la
regulació de colònies de gats.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 11 de març de 2021.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent
Primer. Aprovar provisionalment la modificació del Reglament municipal sobre tinença
d’animals domèstics i de gossos potencialment perillosos, amb el següent redactat:
1. A l’article 28.1 apartat n)

JOAN RALLO
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“Embrutar els carrers, els jardins o els parcs infantils amb deposicions d’animals. Així
com la no recollida de deposicions fecals de la via pública, lloc destinat al trànsit
de vianants, parcs infantils, jardins o espais anàlegs.”
2. Afegir un nou Capítol 8, a partir de l’article 37 del Reglament que literalment diu:
CAPÍTOL 8. COLÒNIES CONTROLADES DE GATS
Article 37. Definicions
1. Colònia controlada de gats. Agrupació de gats sense cap persona propietària o
posseïdora coneguda, degudament esterilitzats, que conviuen en un espai públic o
privat, tutelada per l’Ajuntament i que pot ser gestionada per persones o entitats
externes.
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2. Responsable de la colònia. Persona o entitat que, mitjançant contractació o amb
autorització de l’Ajuntament, s’encarrega del control i alimentació de les ”Colònies
controlades de gats”.
Article 38. Condicions per a ser responsable de la colònia
La persona o entitat que vulgui ser responsable de les “Colònies controlades de gats”
ha de:
1. Rebre autorització per part de l’Ajuntament, mitjançant contractació o signatura de
conveni.
2. Acordar amb el personal tècnic municipal competent en la matèria la ubicació de la
colònia, que serà identificada mitjançant un distintiu que serà facilitat per
l’Ajuntament.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Article 39. Obligacions de les persones o entitats responsables
Les persones o entitats responsables, sota la supervisió del vigilant municipal o del
personal de l’Ajuntament, haurà de:
1. Alimentar i tenir cura dels gats que formen part de la colònia assignada.
2. Denunciar les situacions irregulars i fer propostes per erradicar-les o millorar-les.
3. Promoure campanyes de sensibilització per a la protecció dels animals i la
convivència amb les persones.
4. Portar l’autorització de col·laborador mentre desenvolupen aquesta tasca.
5. Donar compliment a les condicions d’alimentació i espai regulades a l’ANNEX 1.
6. Vetllar per a que els gats de la colònia estiguin sans i esterilitzats.
7. Portar un registre dels gats de la colònia.
8. Procurar la reducció i la concentració dels espais dedicats a les “Colònies
controlades de gats”.
9. Informar periòdicament a l’Ajuntament de la situació de la colònia assignada.
10. No abandonar la responsabilitat sense informar prèviament a l’Ajuntament per
escrit.
Article 40. Condicions per a la captura dels gats
En cas que sigui necessari, el col·laborador haurà de:
1. Utilitzar gàbies-trampa, expressament designades per a aquesta funció, per tal de
capturar els gats en cas que sigui necessari, que seran proporcionades per
l’Ajuntament.
2. Col·locar la gàbia-tampa desactivada uns dies abans per tal que els gats s’hi
acostumin.
3. No donar de menjar a la colònia el dia abans de la captura per tal de facilitar la
mateixa.
4. S’ha de cobrir la gàbia amb una tela per tal de mantenir la calma de l’animal durant
el transport.
5. No deixar l’animal dins d’un vehicle tancat, quan pugui afectar a la seva salut.
6. Fer la captura la nit anterior a la cirurgia per tal que el gat estigui sense menjar les
dotze hores anteriors a la intervenció quirúrgica.
7. No han de passar més de vint-i-quatre hores entre la captura i la intervenció
quirúrgica.
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Article 41. Revisió veterinària prèvia a l’esterilització
Amb anterioritat a l’esterilització s’haurà de fer una revisió veterinària prèvia al gat.
En el cas que es detecti alguna malaltia greu o contagiosa, el servei veterinari valorarà
el tractament necessari i la viabilitat del mateix. Si el gat es tractat, romandrà al centre
veterinari el temps adequat, sent retornat a la colònia quan hagi finalitzat el mateix.
Es faran proves de leucèmia felina (FeLV) i de Virus d’Immunodeficiència Felina (FIV)
en cas que els facultatius veterinaris observin símptomes de la malaltia. Si es positiu
s’haurà de continuar analitzant a la resta de membres de la colònia per tal de conèixer
l’abast de la infecció.
En cap cas es poden tornar a introduir gats infectats a les colònies.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Article 42. Esterilització
Practicada la intervenció quirúrgica pertinent per a l’esterilització, els gats romandran
al centre veterinari el temps necessari per a l’observació post-quirúrgica que els
serveis veterinaris considerin oportú.
Durant la intervenció s’extirparà la part superior esquera de l’orella a les femelles i la
part dreta als mascles, de manera que no resulti antiestètic i cicatritzi ràpidament, per
tal de facilitar la identificació dels gats ja esterilitzats.
La devolució de l’animal a la colònia de la qual forma part serà a càrrec del
col·laborador encarregat de la mateixa.
Article 43. Serveis veterinaris
El centre veterinari on s’han de realitzar les revisions i intervencions quirúrgiques serà
el que determini l’Ajuntament.
Els serveis d’urgència es faran amb prèvia autorització de l’Ajuntament. Es consideren
serveis d’urgència les intoxicacions, atropellaments, accidents, ferides de caràcter greu
que suposin un risc de mort per a l’animal, malalties terminals i parts.
Article 44. Sensibilització
L’Ajuntament, entitats i persones responsables han de promoure la sensibilització
sobre la necessitat d’esterilització per aconseguir un creixement equilibrat de la
població de gats abandonats.

05/07/2021 SECRETARIA

Article 45. Gats que no formin part de la colònia
Els propietaris de gats que no formin part de la colònia, hauran d’identificar-los
correctament amb els dispositius corresponents, com poden ser els collarets.
En cas que no estiguin identificats podran ser capturats per confondre’ls amb gats
abandonats.
3. Afegir un Annex a al Reglament que literalment diu:
ANNEX 1. Condicions d’alimentació i espai de les “Colònies controlades de
gats”

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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a) S’ha de posar únicament pinso específic per a gats.
b) Juntament amb el menjar s’ha de posar aigua, que s’ha de canviar com a mínim un
cop cada dos dies.
c) No es pot alimentar amb restes de menjar.
d) Només es poden proporcionar menjar de llauna en cas que s’hagi de capturar el
gat per a medicar-lo o esterilitzar-lo, tenint cura de que no quedi cap resta de
menjar.
e) S’ha de posar menjar durant unes hores concretes, que es pactaran amb
l’Ajuntament, i no deixar els aliments durant tot el dia.
Espai

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

La colònia s’ha de situar en un espai resguardat, amb aixopluc per als animals i apartat
de vies amb molt de trànsit, de centres escolars, parcs infantils, llocs molt poblats i
altres espais similars.
Els menjadors i abeuradors s’hauran d’ubicar en llocs poc visibles i concentrats, per tal
d’evitar la dispersió i treballar per a la seva reducció.
L’espai s’haurà de mantenir net en tot moment.
4. El règim sancionador passarà a ocupar el Capítol 9 del Reglament (articles 46 a
52) i les Disposicions Finals el Capítol 10 (articles 53 a 55).
5. L’article 39, que amb la modificació passarà a ser el 48, queda redactat de la
següent manera:
“Article 48. Sancions
Les infraccions dels capítols 1 a 6 d’aquest Reglament se sancionaran amb una multa
per l’import següent:
a) Les infraccions lleus, 20,00 €
b) Les infraccions greus, 60,00 €
c) Les infraccions molt greus, 100,00 €
6. L’article 43, que amb la modificació passarà a ser el 52, queda redactat de la
següent manera:

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

05/07/2021 SECRETARIA

“Article 52. Sancions
1. Les infraccions del capítol 7 d’aquest Reglament se sancionaran amb una multa per
l’import següent:
a) Les infraccions lleus, 150,00 €
b) Les infraccions greus, 250,00 €
c) Les infraccions molt greus, 350,00 €
2. Les infraccions molt greus del capítol 7 també podran comportar les sancions
accessòries següents: el comís de l’animal, la seva esterilització, el seu sacrifici, i la
suspensió temporal o definitiva de la llicència.”
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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.
Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança reguladora de la
neteja de terrenys i solars del municipi 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.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=757
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, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, 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.:
2021/339.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“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.
El municipi de L’Aldea disposa d’una Ordenança municipal de circulació de
l’Ajuntament de L’Aldea, la darrera modificació de la qual es va aprovar mitjançant
acord del Ple de la Corporació de 14 de desembre de 2012, publicada al BOP de
Tarragona núm. 42, de 19 de febrer de 2013.
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.
Vista la memòria de la Regidoria de Seguretat per la qual es proposa i justifica
modificacions en relació a l’estacionament previst a l’article 29 de la mateixa, així com
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l’actualització del quadre de multes en aplicació d’aquest precepte que es pretén
modificar.
Així mateix, es planteja la modificació de l’ordenança municipal de circulació per
regular l’ús dels patinets i vehicles de mobilitat personal per les vies públiques del
municipi per garantir la convivència entre tots els modes de transport i, en general, la
seguretat viària del municipi.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 11 de març de 2021.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança municipal de circulació,
amb el següent redactat:
7. A l’article 29 apartat v)
v) En vies públiques, els remolcs separats de vehicles a motor, barques, caravanes i
altres elements de naturalesa anàloga, separats dels vehicles a motor.
8. A l’article 29, afegir un apartat z), que queda redactat de la següent manera:
z) Als espais públics, autocaravanes, amb excepció dels espais degudament habilitats
a tal efecte.
9. Modificar el Quadre de multes de l’Ordenança. Concretament el Títol Primer:
Circulació Urbana, Capítol III: Parada i estacionament, Secció 2a. De
l’estacionament, afegint les multes per als articles 29 v) i 29 z), amb naturalesa
d’infracció lleu i un import de 100,00 € i 50,00 € per import reduït.
10. Afegir un Títol setè, que quedarà redactat de la següent manera:
TÍTOL SETÈ: BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL
Art. 92. L'objecte d’aquest Títol és regular la circulació de les bicicletes en les vies
urbanes del terme municipal de L’Aldea. El que es disposa és igualment aplicable a les
bicicletes amb pedaleig assistit i que es desconnectin en deixar de pedalejar o en
arribar als 25 km/h.
Per a la resta de cicles de dos rodes, si és el cas, serà aplicable la normativa
particular desenvolupada en els següents apartats d’aquest article on es regulen els
dispositius tipus patí de tracció humana, i els denominats vehicles de mobilitat
personal, de tracció elèctrica. En tot allò no regulat en aquest article serà aplicable el
que es disposa en aquesta Ordenança per a la resta de vehicles, així com en el
Reglament General de Circulació.
Per al previst al present Títol serà aplicable el Règim sancionador de la present
Ordenança de circulació.
Art. 93.
a. Les persones amb bicicleta tenen dret a circular amb seguretat i eficàcia pels
carrers del terme municipal, seguint itineraris clars i directes en els eixos viaris
principals, i a utilitzar tant les infraestructures reservades (carrils bici), com els espais
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compartits amb els vehicles a motor, o amb els vianants, en les condicions que
s’estableixen en aquesta Ordenança.
b. Les persones usuàries de la bicicleta hauran de complir les normes generals de
circulació, i adoptaran les mesures adequades per garantir la seguretat en la via
pública i la convivència amb la resta de vehicles i, especialment, amb els vianants.
c. Les persones amb bicicleta circularan a la velocitat que els permeti mantenir el
control d'aquesta, per evitar caigudes i poder aturar-la en qualsevol moment.

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

d. No es permet circular utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells
reproductors de so, ni l'ús de dispositius de telefonia mòbil mentre es produeix la
conducció, així com de qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació que impliqui un
ús manual.
e. Es prohibeix a les bicicletes arrancar o circular amb el vehicle donant suport a
una sola roda, circular subjectant-se a altres vehicles en marxa o efectuar maniobres
brusques, frenades o derrapatges que puguin posar en perill la integritat física de les
persones ocupants del vehicle i de la resta de persones usuàries de la via pública.
f. És recomanable disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb
cobertura en cas d’accident per danys a terceres persones, personals o materials.
Art. 94. Les persones amb bicicleta poden utilitzar els diferents tipus de vies públiques
existents, tenint en compte que s’han d’ajustar a les característiques de cadascuna
d’aquestes i a la prioritat relativa respecte a les altres persones usuàries.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Signatura 2 de 2

a)Circulació per carrils bici
1.

Les bicicletes han de circular, preferentment, pels carrils bici segregats de la
calçada, en cas d'estar disponibles, a una velocitat adequada, sense superar els
10 km/h, evitant en tot moment maniobres brusques i amb precaució davant una
possible invasió del carril bici per vianants i, molt especialment, xiquets i xiquetes,
persones majors i persones amb discapacitat visual o psíquica.

2.

Han de respectar la prioritat dels vianants en els passos per a vianants
senyalitzats amb marques viàries, com ara els itineraris d'accés a les parades de
l'autobús o en els encreuaments de calçada.

3.

Igualment es pot circular pels carrils bici marcats sobre les voreres existents, en
les condicions que s'assenyalen en l'apartat c d’aquest article.

4.

Les persones amb bicicleta tenen prioritat sobre les persones vianants quan
circulen pels carrils bici.

b) Circulació per la calçada
1.

Les bicicletes poden circular per la calçada, sempre que no ho facin a una velocitat
anormalment reduïda.

2.

Es consideren com a ciclocarrers els trams de carrer que prolonguen un itinerari
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ciclista, sense segregació mitjançant carril bici, per no haver-hi amplària suficient, i
on, per tant, les persones amb bicicleta i les que van en automòbil comparteixen el
mateix espai. En aquests ciclocarrers les persones amb bicicleta tenen prioritat de
circulació davant les que van amb automòbil.

1.

Es prohibeix la circulació de bicicletes per les voreres, excepte als/a les menors de
6 anys acompanyats d’una persona adulta a peu, a velocitat similar a la dels
vianants i respectant en tot moment la prioritat d'aquestes.

2.

Quan la persona amb bicicleta hagi d’accedir a la vorera, ho ha de fer desmuntant
de la bicicleta i transitant amb aquesta a mà fins a la destinació o lloc
d'estacionament, de manera que ha d’actuar, amb caràcter general, com a vianant.

3.

En el cas de circular per carrils bici marcats sobre les voreres s'ha de fer a
velocitat moderada, no superior a 10 km/h, i no es pot utilitzar la resta de la vorera,
que queda reservada exclusivament per als vianants. S'ha de circular amb
precaució especial davant una possible irrupció de vianants i, molt especialment,
de xiquets i xiquetes, persones majors i persones amb discapacitat visual o
psíquica.

4.

S'ha de respectar la prioritat de les persones a peu en els passos per a vianants
senyalitzats que creuen aquests carrils bici.

d) Circulació per les zones amb restricció de trànsit i limitació de velocitat
1.

Als carrers residencials i zones de coexistència de diferents tipus de persones
usuàries la persona que circuli amb bicicleta ha d’adequar la velocitat i trajectòria
per no interferir ni posar en risc les persones a peu, ha de mantenir una distància,
com a mínim d'1 metre, amb aquestes i amb les façanes, i ha de descendir del seu
vehicle i circular caminant quan les condicions d'ocupació i moviments per als
vianants no li permeten respectar aquesta distància de seguretat. En aquests
carrers les bicicletes poden circular en tots dos sentits de la marxa, excepte quan
hi hagi una senyalització específica que ho prohibeixi. La prioritat serà dels
vehicles que circulen en el sentit propi.

2.

Als carrers per a vianants, amb circulació restringida dels vehicles a motor, es
permet la circulació de bicicletes en tots dos sentits de circulació, excepte en
moments d'aglomeració de vianants o excepte prohibició expressa, sempre que es
compleixin les condicions següents:

XAVIER ROYO FRANCH
05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2
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c) Circulació per les voreres






JOAN RALLO

Signatura 1 de 2



Que es respecti en tot moment la prioritat per als vianants.
Que es mantingui una velocitat moderada, similar a la de les persones a peu,
mai superior a 10 km/h.
Que es mantingui una distància d’almenys 1 metre amb les persones en les
operacions d’avançar i creuar.
Que no s’envaeixi la zona de trànsit segur contigua a la façana, que com a
mínim serà d’1,2 metres.
Que no es realitzin maniobres negligents o temeràries que puguin afectar la
seguretat de les persones a peu.
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3.

Que s'adapti la marxa a la del vianant, arribant a aturar la bicicleta quan
sigui necessari per garantir la prioritat d'aquests.

En aquestes zones i carrers es podrà fixar una prohibició total de circulació de
bicicletes en horari prèviament establert o quan així ho indiqui l'autoritat.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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e) Circulació per parcs, places i jardins
1.

A l'interior dels parcs, places o jardins públics, les bicicletes podran circular,
excepte en els llocs on estigui expressament prohibit, amb una velocitat de
circulació inferior a 10 km/h.

2.

La prioritat ha de ser sempre del vianant. Poden circular per la resta de l’espai els
xiquets i les xiquetes de fins a 10 anys, sempre respectant la prioritat per als
vianants i no causant molèsties als i a les qui utilitzen el parc o jardí.

3.

En cap cas es pot accedir amb bicicleta a zones enjardinades.

f)Via Verda
A la via verda és permesa la circulació de bicicletes excepte en els llocs on estigui
expressament prohibit. La prioritat ha de ser sempre del vianant. La velocitat s’haurà
d’adequar a les circumstàncies de la via i els seus usuaris, en tot cas, quan un ciclista
s’apropi als vianants haurà de moderar la velocitat i extremar les precaucions per
evitar accidents.
Art. 95. Posició en la via:
1.

En els carrils bici, les persones amb bicicleta circularan per la part dreta, tot i que
poden utilitzar el sentit contrari per a avançar altres persones usuàries

2.

En aquelles vies on les persones amb bicicleta circulen per la calçada, i que
disposen d'almenys dos carrils de circulació per sentit, les bicicletes utilitzaran
preferentment el carril dret. Poden circular pels altres carrils quan hagin de canviar
de direcció o quan sigui necessari i també poden avançar i depassar altres
vehicles per la dreta o per l'esquerra, segons sigui més convenient per a la
seguretat.

3.

En qualsevol cas, quan les bicicletes circulen per la calçada han d’ocupar
preferentment el centre del carril de circulació.

4.

En la circulació dins de les rotondes, la persona amb bicicleta ha d’ocupar la part
que necessiti per a fer- se veure. Davant la presència d'una bicicleta, la resta de
vehicles han de reduir la velocitat, evitar en tot moment tallar-li la trajectòria i
facilitar-li la maniobra.

Art. 96. Les bicicletes o les persones que les condueixen han de ser visibles en tot
moment. Quan circulen a la nit o en condicions de baixa visibilitat han de disposar de
llums davantera i posterior i és recomanable l'ús de reflectors que les facin
suficientment visibles per a totes les persones usuàries de la via pública. Es recomana
que qui condueixi una bicicleta utilitzi una peça de roba reflectant o amb bandes
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reflectores, que seran obligatòries quan circuli per via interurbana en els termes
previstos en el Reglament General de Circulació.
Les bicicletes han de disposar de tots els elements necessaris per a circular per la via
pública en adequades condicions de seguretat viària.
És recomanable que les bicicletes disposin de timbre o un altre dispositiu acústic, del
qual es podrà fer ús per advertir-ne la presència a altres persones usuàries de la via.
Les bicicletes poden estar dotades d'elements accessoris adequats per al transport
diürn i nocturn de menors i de càrrega, com ara cadires acoblades, remolcs,
semiremolcs i la resta de dispositius degudament certificats o homologats, amb les
limitacions de pes que aquests dispositius fixen.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Art. 97. Vehicles de mobilitat personal:
1.

Es denominen vehicles de mobilitat personal (VMP), també coneguts com a
vehicles de mobilitat urbana (VMU), a aquells dispositius motoritzats per a
desplaçament individual amb característiques clarament diferenciades, tant de les
bicicletes i les bicicletes elèctriques com de les motocicletes i ciclomotors, pel seu
disseny i característiques tècniques.

2.

Els VMP d'ús personal es classifiquen en els tipus següents, en funció de les
característiques tècniques que estan recollides en l'annex I d’aquesta Ordenança:
a. Tipus A, vehicles autoequilibrats (monocicles, plataformes) i patinets elèctrics
lleugers, de menor grandària. Estan equipats amb un motor elèctric i la capacitat
màxima de transport és d'una plaça. Disposaran de fre. El timbre i el casc no són
obligatoris, però sí recomanables. Quan circulen a la nit o en condicions de baixa
visibilitat per zona urbana, es recomana que usin una peça de roba, armilla o
bandes reflectores. La circulació per via interurbana s’ajustarà al que preveu el
Reglament General de Circulació.
b. Tipus B, patinets elèctrics de major grandària. Estan equipats amb un motor
elèctric i la capacitat màxima de transport és d'una plaça. Han de disposar de timbre,
fre, llums (davantera i posterior) i catadiòptrics. L'ús del casc és obligatori. Quan
circulen a la nit o en condicions de baixa visibilitat per zona urbana es recomana que
usin una peça de roba, armilla o bandes reflectores. La circulació per via interurbana
s’ajustarà al que preveu el Reglament General de Circulació.

Art. 98. Condicions generals:
a. Els VMP que excedeixin de les característiques tècniques recollides en l'annex I
d’aquesta Ordenança no podran circular per les vies públiques.
b. L'edat permesa per circular amb un VMP per les vies i espais públics és a partir de
14 anys.
c. Els/les menors de 14 anys només poden fer-ne ús quan aquests resultin adequats
a l’edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit,
acompanyats i sota la responsabilitat d’una persona adulta.
d. S'ha de circular amb la diligència i precaució necessàries per evitar danys propis o
aliens, així com posar- se en perill a si mateix/a i a la resta de persones usuàries
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de la via.
La persona conductora ha d'estar en tot moment en condicions de controlar el seu
vehicle. En aproximar- se a altres persones usuàries de la via, ha d'adoptar les
precaucions necessàries per no reduir la seguretat viària i respectar la preferència
de pas dels vianants.
f. No es permet circular utilitzant auriculars connectats a aparells reproductors de
so, ni l'ús de dispositius de telefonia mòbil durant la conducció, així com qualsevol
altre mitjà o sistema de comunicació que impliqui un ús manual.
g. No es permet la circulació amb més ocupants que les places per a les quals s'ha
construït el vehicle.
h. Quan els VMP circulen pel carril bici, o per les calçades en les quals estiguin
autoritzats, ho han de fer per la dreta, han d’advertir amb antelació suficient els girs
o qualsevol maniobra que vulguin dur a terme i respectar les indicacions dels
semàfors, tant els generals, com els exclusius per a bicicletes.
i.
Quan es pretengui realitzar un avançament, la persona que condueix un VMP ha
d'advertir-lo amb antelació suficient, comprovar que hi ha espai lliure suficient i que
no es posa en perill ni s'entorpeix les persones usuàries que circulen en sentit
contrari.
j. S’han de respectar en tot moment les normes generals de circulació establertes en
aquesta Ordenança, així com la resta de la normativa i legislació vigent en matèria
de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.
k. Serà recomanable disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb
cobertura en cas d’accident per danys a terceres persones, personals o materials i
obligatori en aquells casos en que la legislació així ho estableixi.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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e.

Art. 99. En tot allò no regulat per als VMP serà aplicable el que es determina en el
present Títol per a la circulació en bicicleta, fonamentalment tot allò relacionat amb
normes de circulació, posició a la via i prioritats de pas respecte a les altres persones
usuàries.
Atenent la tipologia, els VMP han de complir les següents condicions específiques de
circulació:
1.

Els vehicles de tipus A circularan preferentment, i per aquest ordre:
a. Pels carrils bici situats a cota de calçada sense superar la velocitat màxima
permesa a les bicicletes, de 10 km/h i en les mateixes condicions que les
establertes per a les bicicletes .
b. Per carrils bici marcats sobre les voreres a velocitat moderada, no superior a 10
km/h i en les condicions establertes per a les bicicletes.
c. Per la calçada i altres vies de sentit únic on estigui limitada la velocitat de
circulació a 30 km/h, en les condicions establertes per a les bicicletes i sempre
que no es faci a una velocitat anormalment reduïda.
d. Pels carrers residencials i zones de coexistència de diferents tipus de persones
usuàries en les condicions establertes per a les bicicletes.
e. Pels carrers per a vianants a una velocitat moderada, semblant a la d'una
persona a peu, mai superior a 10 km/h i en les condicions establertes per a les
bicicletes.
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2.

Els vehicles tipus B, de major grandària i potència, circularan en les mateixes
zones i condicions que les establertes per als vehicles tipus A, amb l'excepció dels
carrers per a vianants, on ho tenen prohibit.

3.

Es prohibeix la circulació dels VMP per les voreres, de manera que per als VMP
s’estableixen les mateixes condicions que per a les bicicletes.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Art. 100. Circulació de monopatins, patins i aparells semblants sense motor.
1.

Aquests dispositius sense motor, de tracció humana, únicament poden utilitzar-se
amb finalitats lúdiques o esportives en les zones específicament dissenyades o
senyalitzades per a això. Quan siguin utilitzats per al desplaçament de persones,
de manera similar als VMP, estaran subjectes a la mateixa regulació que els VMP
lleugers (tipus A), amb les restriccions addicionals que s’estableixen en els
apartats següents d'aquest article.

2.

Els patins, monopatins, patinets o aparells similars no motoritzats han de transitar
preferentment per la infraestructura ciclista, excloent-hi vies on estigui limitada la
velocitat de circulació a 30 km/h, de manera que no poden envair la calçada i els
carrils de circulació de vehicles a motor, excepte per creuar. En el seu
desplaçament les persones patinadores han d'acomodar la marxa a la de les
bicicletes.

3.

També poden transitar per voreres, carrers per a vianants, zones residencials i
zones de coexistència de diferents tipus de persones usuàries acomodant la marxa
a la dels vianants, i amb la diligència i precaució necessàries per a evitar danys
propis o aliens, així com posar-se en perill a si mateixa i a la resta de persones
usuàries de la via.

4.

En cap cas es permetrà que siguin arrossegats per altres vehicles.

5.

La capacitat màxima de transport és d'una plaça. El timbre i el fre no són
obligatoris. No és obligatori l'ús del casc, encara que és recomanable. Quan
circulen a la nit o en condicions de baixa visibilitat es recomana que usen una peça
de roba, armilla o bandes reflectores.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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ANNEX I. CLASSIFICACIÓ DE VMP i CICLES DE MÉS DE 2 RODES
Característiques
A
Velocitat màx.
20 km/h
Massa
≤ 25 kg
Capacitat màx. (pers.) 1
Amplària màx.
0,6 m
Radi gir màx.
1m
Perillositat
superfície 1
frontal
Alçària màx.
2,1 m
Longitud màx.
1m
Timbre
Recomanable
Frenada
SI

Cicles de més de dues rodes
C0
C1
C2
30 km/h
45 km/h 45Km/h
≤ 50 kg
≤ 300 kg ≤ 300kg
1
1
3
0,8 m
1,5 m
1,5m
2m
2m
2m
3
3
3

B

2,1 m
1,9 m
SI
SI

2,1 m
3,1 m
SI
SI

2,1m
3,1m
SI
SI
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DUM (distribució urbana NO
mercaderies)
Transport de persones NO
viatgeres
mitjançant
pagament d’un preu

5.



NO

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

Els VMP tipus B que excedeixin en alguna de las característiques recollides
en aquest annex, i
Els cicles de més de dos rodes que excedeixin en alguna de las
característiques recollides en aquest annex:

No podran circular excepte que estiguin degudament homologats, per a la qual cosa
han de complir amb el Reglament (UE) Nº 168/2013 del Parlament Europeu i del
Consell de 15 de gener de 2013 (relatiu a l’homologació dels vehicles de dos o tres
rodes i els quadricicles, i a la vigilància del mercat dels esmentats vehicles), cosa que
en permetria la matriculació com si d’un ciclomotor o vehicle de motor es tractés.
Afegir al Quadre de multes:
NORMES RELATIVES A BICICLETES I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL
Normes generals de comportament en la circulació
93

G

98

G

Circular amb una bicicleta vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes posant en perill la seguretat dels 100
vianants (definir el perill)
Circular amb un vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes posant en perill la seguretat dels vianants
(definir el perill)
100

50

50

05/07/2021 SECRETARIA

Normes relatives a l’edat del conductor
98

G

Circular amb un vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes sense tenir l'edat permesa per fer-ho

100

50

Transport de persones
98

L

Transportar, el conductor menor d’edat d’un vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes, altres persones en un
dispositiu homologat

50

25

Normes de circulació
94

G

Circular amb bicicleta per vies o zones prohibides

100

50

94

G

Circular amb el vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes per vies o zones prohibides

100

50

L

Circular amb el vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes per la calçada, amb excepció de les zones
habilitades

JOAN RALLO

99
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99

L

Circular amb el vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes per voreres, andanes i passeigs

99

L

Circular amb el vehicle de mobilitat personal de tipus C1 per un parc públic

99

L

Circular amb el vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes per parcs públics a sobre de zones verdes

94

L

Circular amb bicicleta per voreres un menor de 6 anys sense l’acompanyament d’un adult

50

25

50

25

50

25

50

25

Normes de prioritat respecte els vianants
93

L

No respectar, el conductor d'una bicicleta, la preferència dels vianants

50

25

99

L

No respectar, el conductor d'un vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes, la preferència dels vianants

50

25

Obligacions dels conductors de bicicletes
93

e

L

Conduir una bicicleta recolzat només en una roda

50

25

93

e

L

Conduir una bicicleta agafant-se a altres vehicles en marxa

50

25

93

e

L

Conduir una bicicleta deixant anar el manillar amb les dues mans

50

25

93

b

L

Conduir una bicicleta amb objectes que dificultin les maniobres o redueixin la visió

50

25

XAVIER ROYO FRANCH
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Casc
98

d

G

No utilitzar, el conductor d'un vehicle de mobilitat personal de tipus B, un casc de protecció homologat

200

100

Velocitat
94

L

Circular amb bicicleta, vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes a una velocitat inadequada

50

25

50

25

Estacionament
93

b

L

93

b

L

Lligar una bicicleta a arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i altres elements del mobiliari
urbà quan es dificulti la destinació o funcionalitat de l'element
Estacionar una bicicleta davant de zones on hi ha reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

50

25

93

b

L

Estacionar una bicicleta a la calçada en zones senyalitzades per càrrega i descàrrega

50

25

93

b

L

Estacionar una bicicleta a la calçada en zones senyalitzades per ús de servei públic, durant les hores de servei

50

25

93

b

L

Estacionar una bicicleta en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis

50

25

93

b

L

Estacionar una bicicleta en zones de servei de lloguer de bicicletes si la bicicleta no integra aquest servei

50

25

93

b

L

Estacionar una bicicleta a les voreres, quan s'impedeixi el pas de vianants

50

25

99

L

50

25

99

L

50

25

99

L

Lligar un vehicle de mobilitat personal a arbres, semàfors, bancs, contenidors, papereres, marquesines de transport i altres
elements del mobiliari urbà quan es dificulti la destinació o funcionalitat de l'element
Estacionar un vehicle de mobilitat personal davant de zones on hi ha reserva d'estacionament per a persones amb mobilitat
reduïda
Estacionar un vehicle de mobilitat personal a la calçada en zones senyalitzades per càrrega i descàrrega

50

25

99

L

50

25

99

L

Estacionar un vehicle de mobilitat personal a la calçada en zones senyalitzades per ús de servei públic, durant les hores de
servei
Estacionar un vehicle de mobilitat personal en llocs reservats a altres persones usuàries o serveis

50

25

99

L

Estacionar un vehicle de mobilitat personal o en zones de servei de lloguer de bicicletes

50

25

99

L

Estacionar un vehicle de mobilitat personal a les voreres, quan s'impedeixi el pas de vianants

50

25

99

L

Estacionar un vehicle de mobilitat personal de tipus C1 i C2 fora dels espais habilitats a aquest efecte

50

25

93

G

Circular amb una bicicleta que no compleixi amb els requisits exigits per la normativa d'aplicació

100

50

97

G

Circular amb un vehicle de mobilitat personal o cicles de més de dues rodes que no compleixin amb els requisits exigits per la 100
normativa d'aplicació
No tenir contractada l'assegurança de responsabilitat civil per l'ús de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues 200
rodes quan sigui obligatori

50
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Incompliment de requisits

98

k

MG

100

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.

JOAN RALLO
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oportuns. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
DIA
ACTE
LLOC
HORA
HORA
LLOC
O
INICI
ACABAMENT RECORREGUT
22
DE
MAIG 2021

BOU CAPLLAÇAT

ERMITA

09:00H

09:50H

22
DE
MAIG 2021
23
DE
MAIG 2021

BOUS
PLAÇA
BOUS
PLAÇA

A

LA

ERMITA

10.30h

13:00H

A

LA

ERMITA

17:00H

21:30H

Sortida Pas Nivell,
baixada pel camí
del xoperal fins
Ermita de l’Aldea
PLAÇA
BOUS
ERMITA
PLAÇA
BOUS
ERMITA

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança reguladora de la
neteja de terrenys i solars del municipi 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.2021031801?ts
=890
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, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DE
L’ERMITA DE 2021. NÚM. EXP.: 2021/259.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“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:
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 2021, en els
termes següents:
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23
DE
MAIG 2021

BOU EMBOLAT

ERMITA

23:00H

23:30H

PLAÇA
ERMITA

BOUS

24
DE
MAIG 2021

BOUS
PLAÇA

ERMITA

17:00H

21:30H

PLAÇA
ERMITA

BOUS

A

LA

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.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=967
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, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
7è.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA PER
RECLAMAR UNA LLEI D’AMNISTIA. NÚM. EXP.: 2021/357.
Els grups municipals de Junts per L’Aldea i Endavant L’Aldea-ERC subscriuen la
moció que tot seguit es transcriu literalment:
“L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte
estatutari, l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern
catalanes per part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat,
la societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar
l'exercici ple dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou
democràticament, el seu futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la
consulta no referendaria i ateses les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les
eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria favorable a iniciar un
procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el cas que
així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de
judicialització que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili,
multes i inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són
moltes encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020
hi ha més de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la
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participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de
l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del
dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han
obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes
locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici
del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.

XAVIER ROYO FRANCH
05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la
causa, manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de
garanties processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada,
etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació
de Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que
suposa infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència
dictada, juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup
de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar
l’alliberament immediat de les persones empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades
davant del Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i
actualment presentades davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però
serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol.
Es tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única
solució global és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una
qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars
de països i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint.
L'amnistia ha de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política
tipificats com a delictes o com a conductes punibles administrativament. S'entendrà
per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la preparació, organització,
convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració tant del
Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com
del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o
de criticar l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat
perseguits penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat
referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització,
en tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que
quedin emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de
reunió i d’associació.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític.
Amb líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada
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judicialment no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes
les parts. Per això l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per
garantir la vida democràtica que ens permeti avançar.
Per aquests motius, els grups municipals de Junts per L’Aldea i Endavant L’AldeaERC proposen al ple de l’Ajuntament de L’ALDEA l’adopció dels següents ACORDS:

XAVIER ROYO FRANCH
05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

PRIMER.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta
la via de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de
participació política per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa
d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i essencials d'una societat
democràtica.
SEGON.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia
que, sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació,
comporti l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa
la del Tribunal de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o
símbols amb intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per
l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a
delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia,
qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta
amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de
Catalunya.
TERCER.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics,
així com que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves
famílies i als col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en
relació a tots els responsables de la repressió de drets fonamentals.
QUART.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a
mobilitzar-se i donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i
presos polítics, el retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests
motius, i encoratjar a tots els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta
proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils
i polítics.
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a
l’Associació de Municipis per la Independència.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=1209
Votacions.-

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

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
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Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
8è.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA-ERC
PER A LA COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. NÚM.
EXP. 2021/356.
Els grups municipals de Junts per L’Aldea i Endavant L’Aldea-ERC subscriuen la
moció que tot seguit es transcriu literalment:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

“De nou, el 8 de març de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una
data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per
continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà
d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions
públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.
Tot i els avenços realitzats, les desigualtats i les discriminacions cap a les dones
encara estan presents. La crisi humanitària que estem vivint aquest darrer any ens
obliga a replantejar el món tal com el coneixíem abans d’aquesta pandèmia. Quan s’ha
pogut aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures ha
estat essencials per fer front a aquesta situació d’emergència. Paradoxalment, però, es
tracta d’un dels sectors amb menys reconeixement social i econòmic i majoritàriament
feminitzat. Això avoca a les dones a situacions de vulnerabilitat crues i es tradueix en
una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre
d’altres. De fet, la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la
discriminació no queda aquí. A més, la bretxa salarial, que supera el 20%, és una
realitat que no es tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb
l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els
càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament
per homes. El sostre de vidre i el terra enganxós doncs, encara no s’ha superat i
segueix limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones.
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin
exercir aquest dret lliurement.
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de
lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que,
també, és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per
permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre
municipi uns horaris més racionals.
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia
de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de
violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents
manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la.
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de la República
Catalana una República Feminista de dones i homes lliures.
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Per tots aquests motius, el grup municipal de Junts per L’Aldea i Endavant l'Aldea ERC proposen l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de L'Aldea manifesta el seu compromís per continuar treballant
pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del
municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes
les eines i protocols que tenim a l’abast.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Segon. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents
països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista, sempre
que compleixin amb totes les mesures de seguretat.
Tercer. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del govern municipal.
Quart. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a
les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial
incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de
prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei Catalana 17/2015, de
21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes, el Reial Decret Espanyol 6/2019, d’1
de març, de mesures urgents pel garantiment de la igualtat de tracte i oportunitats
entre dones i homes a l’àmbit laboral i el Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel
qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial decret
713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de
treball.
Cinquè. Continuar treballant 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.
Sisè. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar
polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten
a dones grans que viuen soles.
Setè. Valorar la possibilitat declarar l'Aldea com a municipi feminista i adherir-se al
Decàleg per a la construcció de ciutats feministes.
Vuitè. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte
per la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per
aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països
europeus i siguin més racionals i saludables.
Novè. Comunicar aquests acords a l'associació de dones de l'Aldea i col·lectius
feministes del municipi, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català
de les Dones i a les entitats municipalistes.”
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=1562
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, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
9è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=2063
No hi ha propostes d’urgència.
10è.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020.
NÚM. EXP.: 2021/184.
Es dona compte de la liquidació del pressupost municipal 2020 aprovada per la Junta
de Govern Local de data 26 de febrer de 2021:
Competència:

XAVIER ROYO FRANCH
05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

Aprovació de la liquidació de pressupost de l’exercici 2020.
Identificació de l’expedient
Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2020.
FETS
1. La regidora d’Hisenda ha informat de la necessitat de tramitar l’expedient
d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2020.
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.
3. 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.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

4. Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2020, a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
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4.1. Pressupost de despeses:
L’execució del pressupost de despeses corrent i del tancat així com les obligacions
pendents de pagament :

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

05/07/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4182940,85
2265,63
4185206,48
3672370,82
3586494,43
3089653,04
496841,39

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:

549214,36
520,57
548840,14
894,79

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

497736,18

4.2. Pressupost d’ingressos:
L’execució del pressupost d’ingressos corrent i del tancat així com els drets pendents
de cobrament :
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:

4182940,85
2265,63
4185206,48
3956901,45
27741,74
43467,77
3260623,02
625068,92

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1456498,32
759,53
232863,58
1222875,21

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1847944,13

4.3. Resultat pressupostari ajustat:
El resultat pressupostari ajustat és de 299.197,51€
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4.4. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
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El romanent de tresoreria per a despeses generals és de 978.442,00€:

4.5. Estalvi net
2020
+ 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

3.659.855,43

0,00
3.146.989,75

0,00
512.865,68
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El total de romanents de crèdits és de 578.712,05 € Estan formats pels romanents
d’incorporació obligatòria i voluntària:
- Incorporació obligatòria: Són aquells crèdits que han estat finançats amb recursos
afectats, amb el següent detall:
Adjudicació obres per millora i arranjament esplanada antiga via del tren, exp. 2020374 per import de 76.488,85 €
- Incorporació voluntària:
Per import de 502.223,20€
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Aquests crèdits d’incorporació voluntària s’incorporaran si existeixen recursos
suficients.
4.7. 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 3.192,12€
Quadre 1. Càlcul
l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superàvit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Compte 418
Altres
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. Pagam. Aplaçat
Interessos
Lísings
Execució d'avals

de
3.885.691,94
3.672.370,82
213.321,12
-210.129,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

0,00
3.675.562,94
3.672.370,82
3.192,12

4.8. 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 2019 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2020.
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A continuació 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:
Liquidació
Concepte
exercici 2019
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
4.411.904,61
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons 0,00
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
-Inversions realitzades per la Corporació local per
compte d'altres Administracions Públiques

Liquidació
exercici 2020
3.672.370,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte 4.411.904,61
interessos del deute
-Pagaments per transferències (i altres operacions
internes) a altres ens que integren la Corporació Local
- Despesa finançada amb fons finalistes 284.057,15
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Estat
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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 de compliment
% Variació de la despesa computable (5-1/1)

144.381,94
127.377,80
12.297,41

3.000,00
237.378,45
0,00
0,00
0,00

4.127.847,46
0,000
4.127.847,46

3.431.992,37

0,00
0,00
4.127.847,46
3.431.992,37
695.855,09
-16,86%

Compleix la Regla de la despesa amb un marge de 695.855,09€ i una variació de la
despesa computable en relació a l’exercici anterior de -16,86 %.
4.9 Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
4.9.1. 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.
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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
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2020, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és de 0% d’acord amb el detall :

1
2
3

Nivell de deute viu
(+) Ingressos liquidats consolidats: ( Cap. 1 a 5)
(-) CCEE, QQUU, Altres..
Total ingressos corrents consolidats ajustats:

Import
3.659.855,43
0,00
3.659.855,43
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4
5
6

(1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

0,00
0,00
0,00%

4.9.2. Període mig de pagament
El PMP anual és de 8,16 dies.
4.10. Estat de les inversions financerament sostenibles
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1. La intervenció no va emetre informe en relació a la distribució del superàvit de
l’exercici 2019. A l’estar suspeses les regles fiscals no és d’aplicació el destí del
superàvit.
4.11. 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
4.11.1. Informe anual de totes les resolucions adoptades per la presidència de l’entitat
local contràries a objeccions
Expedient Assumpte
complements
productivitats
periòdiques
nòmina
2020-1167 desembre 2020
complements
productivitats
periòdiques
nòmina
2020-1026 novembre 2020
complements productivitats periòdiques nòmina octubre
2020-912 2020
complements
productivitats
periòdiques
nòmina
2020-784 setembre 2020
complements productivitats periòdiques nòmina agost
2020-696 2020
complements productivitats periòdiques nòmina juliol
2020-572 2020
complements productivitats periòdiques nòmina juny
2020-453 2020
complements productivitats periòdiques nòmina maig
2020-380 2020
complements productivitats periòdiques nòmina abril
2020-312 2020
complements productivitats periòdiques nòmina març
2020-201 2020
complements productivitats periòdiques nòmina febrer
2020-134 2020
2020-53
complements productivitats periòdiques nòmina gener

Resolt decret
2020-492
2020-440
2020-397
2020-359
2020-325
2020-271
2020-229
2020-195
2020-164
2020-125
2020-80
2020-19
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2020
4.11.2. Informe anual de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos
No n’hi ha.
4.11.3. Informe sobre omissió de la fiscalització
No n’hi ha.
4.12. 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:
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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.
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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 20/2020, 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 2020.
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:
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.
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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.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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.
18. La DA 108a de la Llei 11/2020 de 30 de desembre, General de pressupostos de
l’estat de 2021 disposa que Si l'entitat local liquida l'exercici 2020 amb estalvi net
negatiu o endeutament superior al 75% dels seus ingressos corrents liquidats
ajustats en l'exercici immediat anterior, l'entitat local, mitjançant acord del seu Ple, ha
d'aprovar un pla de sanejament financer o de reducció de deute per corregir, en un
termini màxim de cinc anys, el signe de l'estalvi net o el volum d'endeutament,
respectivament.
PART DISPOSITIVA
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.
2. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se
celebri.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

05/07/2021 SECRETARIA

3. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=2086
Les persones membres del ple es donen per assabentades.
11è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DEL CONTROL INTERN 2021.
NÚM. EXP.: 2021/231.
“FETS
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1. En data 23 de març de 2020 l’Àrea d’Intervenció va informar sobre al necessitat de
confeccionar l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2020.
2. El Ple va aprovar l’aplicació del règim simplificat de control intern.
3. En data 24 de febrer de 2020 s’ha emès per part de l’Àrea d’Intervenció l’informe
anual de control intern de l’exercici 2019 d’acord amb el que disposa el Reial
Decret 424/2017, de 28 d’abril pel qual s’aprova el règim jurídic del control intern
de les entitats del sector públic local i atenent a la Resolució de 2 d’abril de 2020,
de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat per la qual s'estableixen
les instruccions a les quals hauran d'ajustar-se el contingut, estructura i format de
l'informe resum.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

FONAMENTS JURIDICS
Informe emès d’acord amb l’art. 172 en relació amb el contingut de l’art. 175 del Reial
Decret 2568/1986,. De 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
La legislació i normativa aplicable es:
-

Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
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.
Bases d’execució del pressupost
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.

L’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
mitjançant el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, recull l’obligatorietat de
remetre a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat un informe resum anual
on es reflecteixin els resultats del control intern, tant del control exercit en la modalitat
de funció interventora com en la modalitat de control financer

JOAN RALLO
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05/07/2021 SECRETARIA

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.
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.
PART DISPOSITIVA
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Primer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’Informe resum del control intern de
l’exercici 2020 que s’adjunta a la present proposta.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=2301
Les persones membres del ple es donen per assabentades.
12è.- DONAR COMPTE DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2022-2024.
NÚM. EXP.: 2021/316.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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 9 de març de 2021 s’ha incoat l’expedient per la seva aprovació proposantse unes previsions d’ingressos i despeses per al període 2022-2024.
3. Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció on es conclou:
El pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024 elaborat per l’alcaldia,
d’acord amb el següent:

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
2022
2.038.370
99.162
536.772
1.271.477
21.311
3.967.092
0
434.705
434.705
0
0
0
4.401.797

PREVISIÓ
2023
2.119.905
101.145
547.508
1.296.907
21.524
4.086.988
0
384.104
384.104
0
0
0
4.471.092

PREVISIÓ
2024
2.204.701
103.168
558.458
1.322.845
21.739
4.210.911
0
307.803
307.803
0
0
0
4.518.714

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents

2022
1.178.974
1.527.661
1.005
513.659
0
3.221.299

2023
1.184.869
1.535.299
1.010
518.795
0
3.239.974

2024
1.190.793
1.542.976
1.015
453.986
0
3.188.770
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Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

579.606
0
579.606
0
0
0
3.800.905

505.400
0
505.400
0
0
0
3.745.374

410.404
0
410.404
0
0
0
3.599.174

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 següent:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Signatura 2 de 2

05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

OBJECTIU
ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA:
Superàvit/Dèficit no
financer
Ajustos
Capacitat
/
Necessitat
de
finançament
COMPLIMENT
REGLA
DE
LA
DESPESA
Despesa màxima
Despesa pressupost
Marge
Regla
despesa
OBJECTIU
DEL
DEUTE
Deute viu
Ingressos
corrents
ajustats
Rati de deute viu

2020

2021

2022

2023

2024

299.198
-250.138

499.149
-195.026

600.892
-200.427

725.719
-207.526

919.539,74
-214.890,68

49.060

304.123

400.465

518.193

704.649

2020

2021
2022
2023
2024
3.458.190,78 3.370.961,71 3.366.200,32 3.361.269,60
3.370.961,71 3.366.200,32 3.361.269,60 3.291.371,18

2020

87.229,08

4.761,39

4.930,71

69.898,43

2021
0,00

2022
0,00

2023
0,00

2024
0,00

3.870.110,95 3.967.092,17 4.086.988,30 4.210.910,92
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tot i estar suspesos els objectius de la Llei d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera per als exercicis 2020 i 2021, 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.
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.
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- 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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Signatura 2 de 2
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- 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
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2022-2024 d’acord amb
el quadre que es detalla a continuació:

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

PREVISIÓ
2022
2.038.370
99.162
536.772
1.271.477
21.311
3.967.092
0
434.705
434.705
0
0
0

PREVISIÓ
2023
2.119.905
101.145
547.508
1.296.907
21.524
4.086.988
0
384.104
384.104
0
0
0

PREVISIÓ
2024
2.204.701
103.168
558.458
1.322.845
21.739
4.210.911
0
307.803
307.803
0
0
0
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05/07/2021 ALCALDE-PRESIDENT

INGRESSOS TOTALS

4.401.797

4.471.092

4.518.714

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2022
1.178.974
1.527.661
1.005
513.659
0
3.221.299
579.606
0
579.606
0
0
0
3.800.905

2023
1.184.869
1.535.299
1.010
518.795
0
3.239.974
505.400
0
505.400
0
0
0
3.745.374

2024
1.190.793
1.542.976
1.015
453.986
0
3.188.770
410.404
0
410.404
0
0
0
3.599.174

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 a la propera sessió de Ple que es celebri de l’aprovació del pla
pressupostari a mig termini 2022-2024.”

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=2343
Les persones membres del ple es donen per assabentades.
13è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2020/462 AL
2021/80.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=2343

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

05/07/2021 SECRETARIA

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia des del número 2020/462 al 2021/80.
14è.- INFORMES D’ALCALDIA.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=2348
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15è.- PRECS I PREGUNTES.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021031801?ts
=3090
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 21:40 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 42
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura
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L’Alcalde-President
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