ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 3/2020.
Data: 18 de juny de 2020.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 22:30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Regidors/es:
- Irene Negre Estorach
- Junts per L’Aldea
- Josep Franch Pellisé
- Junts per L’Aldea
- José Caballé Estorach
- Junts per L’Aldea
- Berta Royo Cervera
- Junts per L’Aldea
- Carlos Gilabert Mangrané - Junts per L’Aldea
- Simon Falcó Moreso
- Endavant L’Aldea
- Albert Borràs Tafalla
- Endavant L’Aldea
- Toni Gilabert Rodriguez - Endavant L’Aldea
- Elisabet Fabuel Quesada - Endavant L’Aldea
- Joaquim Cugat Paulino - Endavant L’Aldea
Observacions:
El Sr. Carlos Gilabert Mangrané s’incorpora a la sessió plenària a partir del segon punt
de l’ordre del dia on pren possessió com a Regidor de l’Ajuntament de L’Aldea.
Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia divuit juny 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. 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 SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE DATA 14 DE
MAIG DE 2020.
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 ordinària del dia 14 de maig de 2020 que se’ls hi va lliurar
juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80

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

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

98e7d055c7e94534900a613f39d7a92f001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

1

del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
No es presenten objeccions a la votació l’acta corresponent a la sessió de data 14 de
maig de 2020.
Intervenció
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=116
Votació

XAVIER ROYO FRANCH
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 14 de maig de 2020.
2n.-. PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. CARLOS GILABERT MANGRANÉ DEL
CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA. NÚM. EXP.: 2019/868.
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 14 de maig de 2020 va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. Mª Pilar
Centelles Mas.
Atès les renúncies anticipades presentades pels següent candidats que figuren a la
llista presentada per la formació de Junts per L’Aldea a les eleccions municipal de 26
de maig de 2019, amb setena i vuitena posició, Sra. Lucrecia Bertomeu Princep i Jordi
Mauri Segovia respectivament.
La credencial del nou regidor que ha d’ocupar la regidoria vacant va ser lliurada per la
Junta Electoral Central en data 21 de maig de 2020, a favor del Sr. Carlos Gilabert
Mangrané, atesa la seva inclusió en el lloc novè, de la llista de candidats presentada
per la formació Junts per l’Aldea, a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.
D’acord amb el previst en l’art. 108.8 de la LOREG i art.75.7 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, als efectes de que el Sr. Gilabert
pugui exercir com a Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea és necessari que procedeixi a
prendre possessió de dit càrrec, un cop formulades les corresponents declaracions
sobre causes de possible incompatibilitat, d’activitats i béns, mitjançant la fórmula de
jurament en càrrecs i funcions públiques, establerta en el RD 707/1979, de 5 d’abril.

JOAN RALLO
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Per tot això, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció del següent ACORD
1.- Procedir la presa de possessió del Sr. Carlos Gilabert Mangrané, del càrrec de
Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea, en substitució de la Sra. Mª Pilar Centelles Mas,
després de la renúncia voluntària d’aquesta.
I per això i d’acord amb el procediment legalment establert, l’Alcalde pregunta al Sr.
Carlos Gilabert Mangrané, si:
«¿Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat ?»
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[El Regidor ha de respondre afirmativament, utilitzant la fórmula: sí, prometo/sí, juro].
(Després de la presa de possessió com a Regidor s’incorpora a la Sessió El Sr.
Gilabert).
Intervenció:
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=179
3r.- DONAR COMPTE DELS ÒRGANS COL·LEGIATS DELS QUE FORMARÀ PART
EL REGIDOR SR. CARLOS GILABERT MANGRANÉ.

XAVIER ROYO FRANCH
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=420
4t.- PROPOSTA D’ACORD D'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L’ALDEA A
L'ASSOCIACIÓ TAULA PEL CONSENS DEL DELTA.
ANTECEDENTS
Atès que s’ha constituït l’Associació TAULA DE CONSENS PEL DELTA que té com a
fins:
1.- Treballar com a instrument de defensa del territori enfront la regressió i altres
problemàtiques que afecten o pugin afectar a la sostenibilitat ambiental, social i
econòmica del Delta de l’Ebre.
2.- Elaborar, redactar, impulsar i dur a terme les accions necessàries per protegir el
litoral del delta i la qualitat ecològica de les seves llacunes i badies”.
3.- Establir les estratègies i intervencions al delta de l’Ebre que s’han de basar en els
principis d'una gestió integrada de les zones costaneres. Aquesta gestió s'ha de dur a
terme sobre la base d’una perspectiva àmplia i global que tingui en compte la
interdependència i disparitat dels sistemes naturals i les activitats humanes que tenen
incidència al delta de l’Ebre.

JOAN RALLO
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4.- Davant de qualsevol amenaça al Delta com el canvi climàtic, defensar i promoure
totes aquelles accions que tinguin per finalitat:
- Reduir la vulnerabilitat i el risc per a les persones.
- Protegir les activitats econòmiques i dels béns econòmics potencialment afectats
- Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ambientals amenaçats”.
5.- En general, tots els fins lícits i legalment permesos que s'enquadren en l'esperit
d'aquests estatuts i tot i no estar explícits en els mateixos, constitueixin el seu
pressupost, complement o conseqüència.
Atès que per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitzarà les seves activitats:
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1.- Promoure, encarregar i/o participar en tots els estudis, projectes, assajos, proves
experimentals, obres, i similars, públics o privats, necessaris perquè en el menor
termini possible s’aconsegueixin les finalitats de l’Associació.
2.- Promoure, encarregar i/o participar en esdeveniments públics o privats per donar a
conèixer l’Associació i les seves finalitats.
3.- Promoure, encarregar i/o participar en l’organització d’esdeveniments per obtenir
finançament per a l’Associació o per a donar suport a qualsevol iniciativa pública o
privada que tingui la mateixa finalitat que la dita Associació.
4.- Promoure, encarregar i/o participar en cursos de formació tant com a educadors
com a alumnes, sempre que aquests siguin adreçats a professionalitzar i ampliar els
coneixements de l’Associació.

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

5.- Compra, lloguer o anàloga situació, de béns mobles o immobles necessaris per a
l’Associació.
6.- Fabricació i/o comercialització, mitjançant l’Associació o un tercer de
merchandising, participacions de sortejos i similars, amb la finalitat de finançar
l’Associació.
7.- Realització o encàrrecs de vídeos i música promocional, viatges, estades que
siguin necessàries per a la difusió dels objectius de l’Associació o per a
professionalitzar els socis.
Atès que en queda exclòs tot ànim de lucre.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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FONAMENTS DE DRET
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació.
La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
El Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques.
Article 4 dels Estatuts de l’Associació Taula pel Consens del Delta.
Atès que els estatuts de l’esmentada Associació recullen l’establert a l’article 321-4 de
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques així com l’establert a l’article 7 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març reguladora del dret d’associació.
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents ACORDS:
1r.- Aprovar inicialment l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea a l’Associació Taula de
Consens pel Delta, que té com a fins i activitats les descrites a la part expositiva de la
proposta.
2n.- L'acord d'adhesió se sotmetrà a informació pública per termini d'un mes mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província a fi que els interessats presentin les
al·legacions que estimin pertinents. En el cas que se´n presentin seran resoltes pel ple
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de la Corporació i en el cas que no se’n presentin l’acord d’adhesió esdevindrà
definitiu. Aprovada definitivament l'adhesió es remetrà l'acord a l'Associació Taula de
Consens pel Delta, als efectes oportuns.
3r.- Aprovar els Estatuts que regulen el règim de funcionament de l’Associació Taula
de Consens pel Delta, segons el text que consta a l’expedient, i que es dona per
reproduït.
4t.- Designar representant de l’Ajuntament de L’Aldea a l’Associació Taula de Consens
pel Delta al Sr. Xavier Royo Franch, Alcalde-President.
5è.- Notificar el present acord a la resta de municipis i ens membres de l’Associació.

XAVIER ROYO FRANCH
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18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

6è.- Autoritzar a l’alcalde-president, Sr. Xavier Royo Franch, per signar quants
documents siguin necessaris per a l’efectiu compliment dels anteriors acords.
7è.- Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció per al seu coneixement.
Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=440
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT amb els vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch,
Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo
Cervera, Carlos Gilabert Mangrané, Simon Falcó Moreso, Albert Borràs Tafalla, Antoni
Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
5è.- PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A L'APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
DE L'EXERCICI 2019.
Fets
1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent.

18/09/2020 SECRETARIA

2. La secretaria intervenció va emetre informe en data 2 d’abril de 2020, i es va
rectificar el dia 8 de maig de 2020.
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del
Compte General 2019.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual no
s’han presentat reclamacions.
Fonaments jurídics

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte
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General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera,
dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen que
el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes
autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa
que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit
territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa
del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què
s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb
el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les
Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com
dels organismes autònoms i de les societat mercantils amb capital íntegrament de
l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici següent
al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny
s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests
per la Comissió especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà un nou
informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions
presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa
telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que les entitats locals
de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte general mitjançant un únic
procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte general en ambdues
institucions a tots els efectes
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç
de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del
pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
També disposa que caldrà afegir la següent documentació complementària:
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- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

18/09/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una
participació majoritària.
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica
d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior
ni integrades al Compte General.
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial
de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix
que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà
de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i
la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats
amb els comptes que s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el
sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les
que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
llur legislació específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la
documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió,
perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera
de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte
essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
Per tot l’exposat es proposa al Ple d’adopció de l’Acord següent:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2019,
integrats pels següents documents comptables:
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- Balanç de situació: en tancar hi ha un actiu de 20.057.200,23 €, i un patrimoni net i
passiu de 20.057.200,23 € i un resultat de 113.048,62 €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de 113.048,62 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha un resultat pressupostari ajustat
de 80.767,39 €.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici,
es parteix d’un patrimoni de 19.246.180,59 € i al final de l’exercici hi ha un patrimoni
net de 19.354.527,64 €.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 709.331,13 € i
s’arriba a unes existències finals de 597.196,29 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
I la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local: en
tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 597.196,29 €.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.
Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=555
Votació
APROVAT per SIS vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Carlos Gilabert Mangrané; i
l’ABSTENCIÓ de CINC vots dels Srs./es. Simon Falcó Moreso, Albert Borràs i Tafalla,
Toni Gilabert i Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
6è.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT Nº
1/2020 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
“Identificació de l’expedient
Expedient de modificació de crèdit número 1/2020 en la modalitat de crèdit
extraordinari.
Fets
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1. L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de
crèdit número 1/2020 mitjançant:
a) Crèdit extraordinari
Despesa
1

Aplicació
pressupostària
153/63300

Import crèdit
extraordinari
8.000,00

Descripció
Millora megafonia
Total

8.000,00

El finançament de les despeses serà el següent:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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La despesa serà finançada amb baixes de crèdits de despeses:
Despesa
1
1

Aplicació
pressupostària
432/62303
342/62201

Descripció

Import a minorar

Caseta d'informació turística
Pistes Pàdel
Total

2.000,00
6.000,00
2.000,00

2. L’alcalde ha resolt iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit
extraordinari així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió dels informes
corresponents.
3. La secretària accidental ha emès informes favorables amb les consideracions
següents:
3.1. El pressupost modificat no presenta dèficit, és a dir, els ingressos són iguals o
superiors a les despeses, d’acord amb el següent detall:
capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

previsions
modificacions
previsions
inicials
de crèdit
definitives
2.094.104,37
2.094.104,37
94.217,32
94.217,32
495.206,16
495.206,16
1.096.694,00
1.096.694,00
12.100,00
12.100,00
0,00
0,00
390.619,00
390.619,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.182.940,85
0,00 4.182.940,85

capítol
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

crèdits
modificacions
inicials
de crèdit
1.190.134,17
1.608.900,00
500,00
595.753,58
20.810,65
766.842,45
0,00
0,00
0,00
4.182.940,85
0,00

crèdits
definitius
1.190.134,17
1.608.900,00
500,00
595.753,58
20.810,65
766.842,45
0,00
0,00
0,00
4.182.940,85

3.2. El pressupost modificat està anivellat, és a dir, els ingressos corrents un cop
deduïdes les previsions d’ingressos de contribucions especials i quotes urbanístiques
són superiors o iguals a les despeses corrents i a la despesa del capítol 9 una vegada
deduïda la despesa finançada amb romanent de tresoreria per a despeses generals.
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INGRESSOS

XAVIER ROYO FRANCH
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capítol

previsions
inicials

modificacions
de crèdit

previsions
definitives

1
2
3
4
5
TOTAL
INGRESSOS
CORRENTS
CCEE

2.094.104,37
94.217,32
495.206,16
1.096.694,00
12.100,00

2.094.104,37
94.217,32
495.206,16
1.096.694,00
12.100,00

3.792.321,85
10.000,00

0,00
0,00

3.792.321,85
10.000,00

QQUU
TOTAL
INGRESSOS
CORRENTS

0,00

0,00

0,00

3.782.321,85

0,00

3.782.321,85

TOTAL
INGRESSOS
CORRENTS
AJUSTATS
3.782.321,85

TOTAL
DESPESES
CORRENTS
AJUSTATS ANIVELLAMENT
3.416.098,40
366.223,45

capítol
1
2
3
4
5
TOTAL
DESPESES
CORRENTS
9
Despeses
corrents
finançades
amb RTDG
TOTAL
DESPESES
AJUSTADES

DESPESES
modificaci
crèdits
crèdits
ons de
inicials
definitius
crèdit
1.190.134,17
1.190.134,17
1.608.900,00
1.608.900,00
500,00
500,00
595.753,58
595.753,58
20.810,65
20.810,65

3.416.098,40
0,00

0,00 3.416.098,40
0,00
0,00

0,00

3.416.098,40

0,00 3.416.098,40

3.3. L’exercici anterior es va liquidar amb un romanent de tresoreria de despeses
generals per import de 714.274,33 euros per la qual cosa el saldo disponible per a
finançar aquesta modificació de crèdit és de 714.274,33 euros. El saldo disponible és
suficient per a finançar la modificació de crèdit en curs.
3.4. L’expedient es sotmetrà al Ple, el qual l’haurà d’aprovar per majoria simple,
exposar-lo al públic, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
edicte en el tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3.5. Si no es presenten reclamacions, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per a resoldre les reclamacions.

JOAN RALLO
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18/09/2020 SECRETARIA

Fonaments jurídics
2.1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari.
2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
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2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi
especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament
corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries
del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar
que els ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb
l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es
consideraran recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos,
d’operacions corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els
procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5%
dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte
la de les operacions projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del
pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació
que l’hagi concertat.
2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i
l’article 38 estableixen que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte
l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de naturalesa
similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens perjudici
de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini de 8
dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució
dins del termini esmentat.
2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix
que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que
els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria
simple dels membres presents.
2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea.
2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia
que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l'any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació.
2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final
d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.

XAVIER ROYO FRANCH
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2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del
Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria
simple.
2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al
tauler d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al
tauler d'anuncis.
ES PROPOSA, aprovar al Ple,
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 1/2020 mitjançant crèdit
extraordinari per al pressupost del present exercici, per import de 8.000 €, d’acord amb
el següent detall:
a) Crèdit extraordinari
Despesa
1

Aplicació
pressupostària
153/63300

Descripció
Millora megafonia

Import crèdit
extraordinari
8.000,00

JOAN RALLO
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Total

8.000,00

El finançament de les despeses serà el següent:
La despesa serà finançada amb baixes de crèdits de despeses:
Despesa
1
1

Aplicació
pressupostària
432/62303
342/62201

Descripció

Import a minorar

Caseta d'informació turística
Pistes Pàdel
Total
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2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al BOPT. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=669

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Votació
S’aprova per UNANIMITAT amb els vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch,
Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo
Cervera, Carlos Gilabert Mangrané, Simon Falcó Moreso, Albert Borràs Tafalla, Antoni
Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
7è.- PROPOSTA APROVACIO INICIAL MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2020 EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. EXP. 2020-462
Competència: Ple
Identificació de l’expedient

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

Expedient de modificació de crèdits 2/2020 en la modalitat de transferència de crèdit
Fets
1. L’Alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació en la
modalitat de transferència de crèdits, atès que les despeses que es relacionen a
continuació les quals no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva consignació
pressupostària existent és insuficient o no ampliable:
Crèdits a augmentar:

18/09/2020 SECRETARIA

Aplicació
pressupostària
1532/21000
942/46500
942/46300

Crèdit
inicial

Descripció
Conservació de vies públiques
Consell Comarcal
Mancomunitat Deltatres
Total

Crèdit
definitiu

Augment

59.000,00
50.000,00
24.380,58

70.000,00 129.000,00
2.000,00
52.000,00
5.000,00
29.380,58

133.380,58

77.000,00 210.380,58

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei:

JOAN RALLO
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Aplicació
Descripció
pressupostària
453/61902
Arranjament i obertura de carrers
338/22624
Diada arròs col i fesols
Total

Crèdit
Disminució
inicial
90.000,00
70.000,00
10.000,00
7.000,00
100.000,00
77.000,00

Crèdit
definitiu
20.000,00
3.000,00
23.000,00

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit 2/2020 mitjançant
transferències així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe
corresponent.
3. L’interventor ha emès:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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INFORME FAVORABLE
Fonaments jurídics
1. L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de crèdit és
una de les modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de
l’entitat local i els seus organismes autònoms.
2. L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de crèdit és
la modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat
del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a altres
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
3. L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL estableixen
que les bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències
de crèdit i l’òrgan competent per autoritzar-les.
4. L’article 40.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.2 del TRLRHL disposen
que, en tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de
despesa serà competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal.
5. L’article 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.4 del TRLRHL estableixen que
les transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les
mateixes normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del
pressupost. Així com la normativa sobre el règim de recursos contenciosos
administratius contra els pressupostos de l’entitat.
6. L’article 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 180 del TRLRHL estableixen les
següents limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant
l’exercici.
b. No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb
expedients de suplements de crèdit o transferències, excepte quan
afectin a crèdits de personal, i als crèdits incorporats com a conseqüència
de romanents no compromesos de pressupostos tancats.
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c. No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres
transferències han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a
crèdits de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin
a programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan
es tracti de transferències motivades per reorganitzacions administratives
aprovades pel Ple.
7. L’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
disposa que l’acord per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres
presents.

XAVIER ROYO FRANCH
18/09/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències
de crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
La modificació afectarà les següents aplicacions pressupostàries:
Crèdits a augmentar:
Aplicació
pressupostària
1532/21000
942/46500
942/46300

Crèdit
inicial

Descripció
Conservació de vies públiques
Consell Comarcal
Mancomunitat Deltatres
Total

Crèdit
definitiu

Augment

59.000,00
50.000,00
24.380,58

70.000,00 129.000,00
2.000,00
52.000,00
5.000,00
29.380,58

133.380,58

77.000,00 210.380,58

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei:
Crèdits a disminuir:
Aplicació
Descripció
pressupostària
453/61902
Arranjament i obertura de carrers
338/22624
Diada arròs col i fesols
Total

Crèdit
Disminució
inicial
90.000,00
70.000,00
10.000,00
7.000,00
100.000,00
77.000,00

Crèdit
definitiu
20.000,00
3.000,00
23.000,00

2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les aplicacions pressupostàries que s'han indicat.
3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=817
Votació.APROVAT per SIS vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Carlos Gilabert Mangrané; i
l’ABSTENCIÓ de CINC vots dels Srs./es. Simon Falcó Moreso, Albert Borràs i Tafalla,
Toni Gilabert i Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

8è.- PROPOSTA D’ACORD QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS
PER L’ALDEA EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL PLA DE REACTIVACIÓ
SOCIOECONÒMICA DE L’ALDEA.
Atès que amb motiu de la crisi social i econòmica ocasionada per la pandèmia del
COVID-19 aquest ajuntament ha elaborat un pla de reactivació socioeconòmica que té
com a objecte establir el full de ruta a seguir durant els propers 12 mesos per poder
pal·liar l’emergència sanitària de la COVID-19, tant en l’àmbit de la cohesió social i de
la dinamització econòmica, tot i que aquest full de ruta també s’adaptarà a les
circumstàncies que siguin necessàries durant el temps d’aplicació.
Atès que es preveu realitzar un total de 15 mesures necessàries implantar per a la
reactivació socioeconòmica de l’Aldea.
Atès que aquest pla de reactivació socioeconòmica tindrà una durada d’un any a
comptar des de la seva aprovació pel ple municipal.
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSEM que s’adoptin els
següents ACORDS:
1r.- Aprovar el pla de reactivació socioeconòmica del municipi de L’Aldea amb motiu
de la crisi del COVID-19, que preveu un total de 15 mesures.
2n.- Comunicar el present acord a la ciutadania mitjançant la web i xarxes socials en
les quals participi aquest Ajuntament per al seu coneixement i efectes oportuns.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

18/09/2020 SECRETARIA

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=1463
Votació.APROVAT per SIS vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Carlos Gilabert Mangrané; i
l’ABSTENCIÓ de CINC vots dels Srs./es. Simon Falcó Moreso, Albert Borràs i Tafalla,
Toni Gilabert i Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
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9è.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.
10: TAXA PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I
ALTRES RESIDUS URBANS.
Atesa l’aprovació del RD 463/2020, de 14 de març, pel quan es va declarar l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Atès que el seu article 7 estableix unes limitacions de llibertat de circulació de les
persones que incideixen de pla en la vida social i provoquen la paralització de la major
part de les activitats que usualment tenen lloc a la via pública i/o a béns de domini
públic i patrimonials de les administracions públiques.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

18/09/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Atès que aquesta paralització d’activitats també incideixen en la relació jurídic tributària
que tenen els subjectes passius i obligats tributaris.
Tenint en compte que la taxa de recollida d’escombraries és una taxa de recepció
obligatòria, en tant que l’objecte o fet imposable damunt on recau la taxa no és l’ús
sinó la potència d’ús, per tant, la definició legal de la taxa la concep com un tribut, el fet
imposable del qual està constituït per la prestació de serveis públics, quan concorrin
alguna d’aquestes dues notes característiques, que el servei sigui de recepció
obligatòria per als administrats, o bé, que sigui prestat en règim de monopoli, ja sigui
de fet o de dret.
En aquest cas, l’Ajuntament queda obligat legalment a la prestació del servei de
recollida d’escombraries, pel que als efectes d’exigibilitat de la taxa, no és rellevant
que sigui o no tolerat per l’usuari, doncs al tractar-se d’un servei de recepció
obligatòria els qui per ell es vegin afectats deuen afrontar el seu cost. Per tant, amb tot
això es conclou que l’efectiva prestació del servei municipal és pressupòsit de fet
suficient per a configurar l’obligatorietat en el pagament de la taxa de recollida
d’escombraries, tot això d’acord amb la descripció de fet imposable que determina
l’article 2n de l’ordenança reguladora de la taxa, constituït per la efectiva prestació del
servei que beneficia de manera particular al subjecte passiu.
Per tant, la taxa existeix en funció de les especificitats del servei i no el servei en
funció de la taxa, és a dir, hi ha una correlació entre el servei i la taxa i no entre la taxa
i el servei.
Atesa aquesta qualitat de taxa de recepció obligatòria i tenint en compte la situació
d’excepcionalitat produïda per la COVID 19, per la qual van quedar suspeses un
conjunt d’activitats que justifiquen la no utilització del servei de recollida
d’escombraries, es proposa la incorporació a l’ordenança de coeficients correctors per
tal de minorar la quota tributària durant el temps de suspensió de l’activitat com a
conseqüència de la declaració d’estats d’alarma, excepció i setge declarades per
l’autoritat competent, aplicables a l’actual anualitat així com per a futures on es pugui
donar una situació de fet assimilable.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15
a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
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Vista la memòria justificativa de la Regidoria d’Hisenda en relació a la modificació de la
present Ordenança Fiscal.
Vist l’informe del Secretari Interventor accidental de data 15 de juny de 2020, favorable
a la modificació de l’esmentada Ordenança Fiscal.
Tenint en compte que de conformitat amb el que disposa l’article 22.2,e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, la competència per l’adopció dels acord correspon al Ple de la
Corporació, sense que sigui exigible cap tipus de quòrum qualificat.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

18/09/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10
reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans, amb el següent redactat:
A l’article 6 s’afegeixen els apartats 2 i 3, quedant redactats de la següent manera:
Article 6. Quota tributària.
“2.- Aquestes tarifes podran experimentar una minoració com a conseqüència de
situacions excepcionals d’estat d’alarma, d’excepció o setge decretades per l’autoritat
competent.
Aquesta minoració vindrà determinada per l’aplicació d’un coeficient corrector que
minorarà la quota tributària en proporció al temps durant el qual l’activitat
desenvolupada a l’immoble s’hagi pogut veure suspesa, comptat a partir de l’entrada
en vigor del Reial Decret i fins el moment en que ho determini l’autoritat competent.
L’aplicabilitat del coeficient corrector a les tarifes relacionades serà a instància de part
en la que l’interessat haurà d’acreditar que la seva activitat ha quedat parcialment o
totalment paralitzada per les situacions excepcionals indicades, i es tractarà com una
devolució derivada de la normativa del tribut.
3.- Els coeficients correctors aplicables a les tarifes seran els següents:
1 mes

2 mesos

3 mesos

4 mesos

5 mesos

6 mesos

0,9167

0,83333

0,7500

0,6667

0,5833

0,5000

7 mesos

8 mesos

9 mesos

10 mesos

11 mesos

12 mesos

0,1667

0,0833

0,00

0,4167
0,3333
0,2500
“
A la Disposició Final s’afegeix:
Disposició Final

“Ha estat modificada pel Ple de la Corporació en sessió de 18 de juny de 2020. El seu
període de vigència es mantindrà, una vegada complimentada la publicació definitiva,
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fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa, i entrarà en vigor, amb
caràcter retroactiu, a partir de l’1 de gener de 2020.”
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada 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.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Durant el període d’exposició pública els qui tinguin un interès directe, en els termes
previstos a l’article 18 del RDL 2/2004, podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública
sense haver-se presentat reclamacions, els acord adoptats restaran definitivament
aprovats.
Atenent que el present expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa per recollida d’escombraries ha estat motivat per situacions estretament vinculades
al fet motivant de la declaració d’estat d’alarma realitzada pel RD 463/2020, de 14 de
març i, de conformitat amb el que disposa l’apartat 4 de la Disposició addicional tercera
de l’esmentat RD 463/2020, s’acorda que el termini d’exposició pública no restaràs
suspès, comptant a partir de la data de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí
oficial de la província.
TERCER. Publicar en el Butlletí oficial de la Província els acords definitius que, un cop
transcorregut el període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de
l’Ordenança modificada. Aquesta publicació podrà contenir el text complet de les
Ordenances o limitar-se a la publicació dels elements essencials de determinació
necessària per l’Ajuntament.
QUART. Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació d’Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals, un cop s’hagin
aprovat definitivament, de conformitat amb allò que preveu l’art. 2.) del Decret 94/1995,
de 21 de febrer, d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als
Departaments de Governació i d’Economia i Finances.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=2348

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

18/09/2020 SECRETARIA

Votacions.S’aprova per UNANIMITAT amb els vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch,
Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo
Cervera, Carlos Gilabert Mangrané, Simon Falcó Moreso, Albert Borràs Tafalla, Antoni
Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
10è.- PROPOSTA D’ACORD DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE
SUBVENCIONS A PETITS COMERÇOS, PER REFORMA I NOVA CREACIÓ.
IMPLANTACIÓ DE MESURES SANITÀRIES.
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En data 19 de desembre de 2019 el Ple en sessió ordinària de l’Ajuntament de L’Aldea
va aprovar inicialment les bases que regulen les subvencions municipals per als petits
comerços, reformes i nova creació, any 2020.
En data 25 de febrer de 2020, es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Vista els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de
14 de març, arran de la pandèmia del Covid-19, quant a les despeses que han
d’afrontar els establiments del municipi consistents en la realització de despeses
necessàries per a la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció
sanitària.
Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 15 de
juny de 2020, ha estat formulada la modificació de les bases reguladores de les
subvencions municipals per als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020.
Implantació de mesures sanitàries.
Aquesta modificació de les bases tenen per objecte establir i regular una línia de
subvencions, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament de L’Aldea, que pal·liï els
efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, arran de la pandèmia del Covid-19, quant a les despeses que han d’afrontar els
establiments del municipi consistents en la realització de despeses necessàries per a
la implantació als establiments del municipi de mesures de protecció sanitària.
El procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix, si més no, l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del
mateix amb la publicació posterior del text íntegre del reglament.
L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb
motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

18/09/2020 SECRETARIA

ACORDS:
1. Aprovar inicialment la modificació de les bases que regularan les subvencions
municipals per als petits comerços, reformes i nova creació, any 2020. Implantació de
mesures sanitàries.
2. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de les bases pel termini
de quinze dies hàbils d’acord amb la Llei 39/2015 de procediment administratiu per
tramitacions urgents, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.
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3. Cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat període d’informació pública,
l’aprovació de les citades Bases esdevindrà definitiva, i es procedirà a la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, per al general coneixement i efectes, i una referència
d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
butlletí d’informació municipal.
4. Aprovades definitivament aquestes bases, se’n trametrà còpia al Departament de
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que consideri més oportú als
interessos municipals.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

18/09/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=2491
Votacions.S’aprova per UNANIMITAT amb els vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch,
Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo
Cervera, Carlos Gilabert Mangrané, Simon Falcó Moreso, Albert Borràs Tafalla, Antoni
Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
11è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA
PER A DONAR SUPORT AL PLA DE RECUPERACIÓ I PROMOCIÓ DEL SECTOR
TAURÍ CATALÀ.
El món taurí de Catalunya és un dels sectors, (econòmic, cultural i festiu) més
perjudicat, ja no només per l’afectació del COVID-19 sinó també per les decisions
adoptades pel govern central de deixar al marge qualsevol línia d’ajudes i que han fet
que un cop més s’hagi menyspreat a una petita, però, important part de la cultura
expressada amb la festa dels bous.
Els ingressos de la immensa majoria dels actes amb bous no es podran realitzar, però,
les despeses d’alimentació, manteniment i cura dels animals es mantindran íntegres.
El sector de les festes amb bous es pot veure obligat a sacrificar un gran nombre
d’animals que estan a la nostra comunitat autònoma, fet que pot comportar unes
pèrdues directes per a les ramaderies autòctones de centenars de milers d’euros.
La desaparició dels actuals ramaders suposaria que molts municipis en un futur no
puguin contractar aquests serveis i en el cas de poder-ho fer els preus per l’escassa
oferta, serien preus molt elevats.
A part dels danys econòmics, existeix un evident perjudici social, vinculat al caràcter
festiu dels seus actes, que, en la majoria dels municipis de les Terres de l’Ebre i
algunes altres zones de Catalunya com Cardona (Bages) i Vidreres (La Selva)
conformen el cor de les celebracions patronals, fundacionals i de tot tipus, que es
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realitzen majoritàriament entre els mesos d’abril i setembre, justament els mesos, que,
en principi, seran de màxima incidència.
Catalunya actualment compta amb 7 ramaderies autòctones i l’activitat econòmica que
genera, segons l’estudi d’impacte econòmic realitzat a finals de l’any 2018 per la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, supera els 4,5 milions d’euros i el
manteniment de molts llocs de treball directes i indirectes.

XAVIER ROYO FRANCH
18/09/2020 SECRETARIA
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Els 40 municipis de tot Catalunya que celebren aquests actes estan suspenent la
majoria dels prop de 500 actes taurins, amb més de 1600 animals a exhibir que
estaven previstos per a aquest 2020 i que mentre persisteixin aquestes limitacions
sanitàries seguiran sense poder exhibir-se, i, per tant, sense obtenir la corresponent
autorització.
Països com França ja estan articulant ajudes mensuals directes per a l’alimentació de
les ramaderies de bous braus, que evitin l’enviament massiu a l’escorxador d’aquests
animals, com desgraciadament ja està passant amb algunes explotacions ramaderes.
A part dels avantatges econòmics i socials, la raça del ramat autòcton hauria de ser
objecte d’especial protecció, ja no tan sols com una part del patrimoni genètic animal,
al que per cert fa referència el pròleg de la llei 34/2010 d’1 d’octubre de regulació de
les festes amb bous a Catalunya sinó també perquè al ser uns animals criats en règim
extensiu, suposen un gran benefici per a la sostenibilitat del medi rural i del nostre
medi ambient, així com per a les zones de Parc Natural i la Reserva de la Biosfera.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per L’Aldea, proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a crear una línia d’ajuts per a
l’alimentació del ramat de bous braus i la seva atenció sanitària, per un import de
noranta euros per animal (90€), tant si està o no destinat als festejos taurins.
Aquest ajut, té per objecte sufragar una part dels costos que els ramaders han
d'assumir per al manteniment d'aquests animals, vinculats fonamentalment a la seva
alimentació, la manca de rendibilitat en la seva aptitud càrnica degut a l'elevat nombre
de races especialment carnisseres, els elevats costos de manteniment per l'especial
maneig que requereixen i el seu específic seguiment oficial per raons sanitàries.
2.- Instar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, amb competències en temes de sanejament i taxes, a
estudiar ajudes per un sector com el de criadors de bous braus per a evitar que a
causa d’aquest any d’inactivitat s’hagi de decidir enviar animals a l’escorxador.
3.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
amb competències sobre el benestar animal, a estudiar també ajudes encaminades al
sector ramader en conceptes d’atenció veterinària, productes farmacològics com a
finalitat vetllar per la bona cura dels animals.
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4.- Instar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a estudiar línies
d’ajuts cap al sector taurí que ha vist paralitzada totalment la seva activitat a causa del
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COVID-19 i per tant s’acumularan pèrdues ja que les festa dels bous és una de les
expressions festives i culturals que més afectació han tingut alhora que també aquesta
greu crisis podria repercutir amb la desaparició d’algunes ramaderies que la seva
única font d’ingressos són els espectacles taurins.
• En un altre seguit de coses:
1.- Instar a la Diputació Provincial de Tarragona, l’estudi i posterior convocatòria de
subvencions a les explotacions ramaderes que tinguin com a finalitat la cria de bous
braus i que tinguin les instal·lacions dintre de la província de Tarragona, tal i com
també ja han fet altres diputacions com la Diputació Provincial de València o de Terol.

XAVIER ROYO FRANCH
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• Per altra banda que s’insti al Govern Central a:
1.- Suprimir el pagament de les quotes d’Autònoms o la seva devolució, des del
moment que es va decretar l’estat d’alarma fins que les limitacions a les celebracions
taurines finalitzin.
2.- Que el sector del bou, com fins ara, sigui inclosa en totes les mesures genèriques
que el Ministeri de Cultura adopti en suport a aquest sector.
Traslladar els acords adoptats a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les
Terres de l’Ebre i als Grups Polítics en representació al Parlament de Catalunya,
Diputació Provincial de Tarragona i Congreso de los Diputados de Madrid.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=2583
Votacions.S’aprova per UNANIMITAT amb els vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch,
Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo
Cervera, Carlos Gilabert Mangrané, Simon Falcó Moreso, Albert Borràs Tafalla, Antoni
Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
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12è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA ERC
PER LA RECTIFICACIÓ DELS EFECTES DE L’ACORD COMERCIAL ENTRE LA
UNIÓ EUROPEA I VIETNAM SOBRE EL SECTOR ARROSSAIRE.
L’11 de febrer de 2020 el Parlament Europeu votava a favor de l’Acord de Lliure
Comerç entre la Unió Europea i la República Socialista de Vietnam, que s’afegia als
acords ja existents amb Cambodja i Myanmar; els quals havien provocat un fort
impacte al sector arrosser europeu, reduint de manera dràstica la seva quota de
mercat intern. La Unió Europea actualment és el soci comercial més gran del Vietnam,
després de la Xina, i el seu segon mercat d’exportació, després dels Estats Units.
El precedent dels acords amb Cambodja i Myanmar representa un indicador que cal
tenir en consideració davant del fet que les importacions d’arròs d’aquests països l’any
2019 van duplicar les de l’any 2018. L’aplicació de la clàusula de salvaguarda europea
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per a la varietat d’arròs índica (llarg) va provocar que aquests països optessin per
produir varietat japònica (arròs rodó), esdevenint així una competència directa de les
produccions de l’estat espanyol.
Amb aquest precedent no és d’estranyar que l’Acord amb Vietnam hagi generat
preocupació i rebuig entre els sindicats agraris per les conseqüències que pot tenir en
el preu a pagar als productors d’aquí. De fet a l’Estat espanyol els darrers vint anys el
conreu d’arròs ha vist reduïda la seva superfície un 15%, passant de les 122.200
hectàrees de l’any 2000 a las 103.800 de l’any passat.

XAVIER ROYO FRANCH
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Pel que respecta a la producció d’arròs cal recordar que la Unió Europea no és
autosuficient perquè només és capaç de produir un 60% del que necessita. D’altra
banda, Vietnam produeix 27,8 milions de tones d’arròs mentre que l’Estat espanyol en
produeix al voltant de 836.000 tones, de les quals, 245.000 tones són exportades,
sobretot, a la resta d‘estats europeus.
L’Acord signat per Europa determina que les importacions de les varietats d’arrossos
procedents de Vietnam estaran limitades a 80.000 tones (un 4,7% aproximadament del
total de les importacions arrosseres europees), i els seus contingents aranzelaris es
gestionaran mitjançant llicència d’importació. Les varietats d’arròs del Vietnam que
més importa la Unió Europea són el blanquejat i el semiblanquejat. L’arròs blanquejat
de Vietnam (30.000 tones) competeix directament amb la producció europea i
representa l’1% del mercat europeu.
Segons dades del Ministeri d’Agricultura el preu de l’arròs blanc importat de Vietnam
costava uns 335 €/tn, sense l’aplicació dels acords preferencials, a diferència de l’arròs
d’aquí que era de 485 €/tn.
Per això l’Acord és vist com una potencial amenaça per al manteniment del cultiu i la
viabilitat de les explotacions arrosseres en llocs com el Delta de l’Ebre, que a més
mereixerien gaudir d’una atenció o protecció especial perquè per les seves
característiques és difícil poder disposar d’altres alternatives agronòmiques tan
òptimes com l’arròs.
Per tot plegat, és necessari establir mesures que evitin repetir els mateixos efectes
que s’han generat amb altres acords comercials semblants. Efectes relacionats amb l'
incompliment dels contingents en volums, dates i preus d’entrada de productes que
han escapat del control de les institucions comunitàries. O també per la no aplicació de
mesures correctores una vegada constatat que no s’ha respectat el que es va acordar,
fet pel qual s’hauria desencadenat la crisi al sector en qüestió.
Davant la necessitat de fer un seguiment i control dels efectes de l’Acord amb el
Vietnam; i la possible necessitat d’haver de rectificar la seva incidència sobre els preus
i els productors d’arròs d’aquí, el Grup municipal Endavant l'Aldea - ERC proposa al
Ple l’adopció dels següents ACORDS
1 - Expressar el rebuig a la signatura de l’Acord de Lliure Comerç entre la Unió
Europea i la República Socialista de Vietnam.

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

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

98e7d055c7e94534900a613f39d7a92f001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

24

2 - Demanar al govern espanyol que elabori un informe mensual sobre l’evolució del
mercat global, europeu i intern de l’arròs, així com mantenir els informes setmanals de
preus elaborats pel Ministeri d’Agricultura.
3 - Demanar al govern espanyol que realitzi un estudi semestral de l’impacte i les
repercussions que representen sobre les explotacions i el preu dels productors d’arròs
d’aquí els acords comercials de la Unió Europea amb Vietnam, Cambodja i Myanmar.

XAVIER ROYO FRANCH
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4 - Demanar al govern espanyol la creació d’una Mesa de seguiment anual, on estiguin
representades les organitzacions agràries, l’administració de l’Estat i les Conselleries
de les administracions autonòmiques de les principals zones productores d’arròs; en la
que s’avaluïn els efectes i les conseqüències dels acords comercials de la Unió
Europea amb Vietnam, Cambodja y Myanmar.
5- Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a supervisar i informar
de manera mensual als seus estats membres i organitzacions agràries sobre el flux
d’importacions d’arròs derivades dels acords comercials amb Vietnam, Cambodja i
Myanmar.
6. Demanar al govern espanyol que insti a la Comissió Europea a aplicar, en cas de
trastorns al mercat de l’arròs, les mesures previstes a l’article 219 del reglament (UE)
Núm. 1308/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
disposant restitucions a l’exportació, o suspenent els drets d’importació, entre altres
actuacions.
7. Comunicar aquests acords al Departament d’Agricultura, Pesca i Alimentació, al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i als grups parlamentaris catalans amb
representació al Congrés de Diputats.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=2889
Votacions.-

18/09/2020 SECRETARIA

S’aprova per UNANIMITAT amb els vots a favor dels/les Srs./es: Xavier Royo Franch,
Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo
Cervera, Carlos Gilabert Mangrané, Simon Falcó Moreso, Albert Borràs Tafalla, Antoni
Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
13è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=3172
14è.- DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 20192020. NÚM. EXP.: 2019/582.
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“Antecedents
1. L’Ajuntament de l’Aldea va constatar l’incompliment de l’estabilitat pressupostària
en la liquidació del Pressupost 2018 en les magnituds següents:




Necessitat de finançament: -125.816,89 €
Una despesa computable de 3.403.623,06 € suposant un compliment de la
Regla de la despesa amb una despesa de 297.228,65 € per sota el límit
assignat de 3.700.851,71 €.
Una ràtio de deute viu del 0,00%.

XAVIER ROYO FRANCH
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2. En data 19 de setembre de 2019, en compliment del que disposa la normativa
d’estabilitat, l’Ajuntament va aprovar un Pla econòmic financer (PEF) amb les
característiques següents:
Entitat

Data aprovació
Ple

Efectes
PEF

Motiu/s d'incompliment

Ajuntament

19/09/2019

2019-2020

Estabilitat pressupostària

3. El PEF esmentat incorporava les mesures econòmiques a seguir següents:


Sobre despeses no financeres

Exercici 2019:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 3.272.000 € i
no sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Inversions: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns 481.000 €,
aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens (subvencions) que
sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.

18/09/2020 SECRETARIA

Exercici 2020:
1. Despeses corrents: Consolidar les despeses corrents sobre els 3.337.000 € i
no sobrepassar aquest límit mentre no s’obtinguin noves subvencions per a
despeses corrents.
2. Despeses de capital: Limitar les inversions finançades amb fons propis a uns
191.000 € aquest import es podrà incrementar amb els fons aliens
(subvencions) que sigui capaç d’obtenir el consistori per finançar inversions.
4. En data 21 de febrer de 2020 l’Ajuntament va aprovar la liquidació del pressupost
2019.

JOAN RALLO
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L’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran
obligades a formular un pla econòmic i financer corrector a 1 any.
L’article 12.1 segon paràgraf de la LOEPSF, estableix que quan existeixi un
desequilibri estructural en els comptes públics o un deute públic superior a l’objectiu
establert, el creixement de la despesa pública computable s’ajustarà a la senda
establerta al Pla econòmic financer.

XAVIER ROYO FRANCH
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L’article 22.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’estabilitat
pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, estableix que :
“La verificació del compliment dels plans aprovats, durant el seu període de
vigència, l’ha de fer anualment la mateixa entitat local, i a aquest efecte la
Intervenció local ha d’emetre un informe anual relatiu al compliment del Pla, en
les diferents fases d’aprovació, execució o liquidació del pressupost, que s’ha
de posar en coneixement del Ple en la sessió informativa corresponent.
L’informe esmentat al mateix article, una vegada conegut pel Ple, s’ha de
traslladar a l’òrgan competent de la comunitat autònoma que exerceixi la tutela
financera” [...]
D’acord amb l’article 25 de la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, la manca de presentació, d’aprovació o l’incompliment del pla
econòmic financer, posarà en marxa mesures coercitives.
La Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici
2020, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, de 28 de febrer
de 2020, punts 10.1.6 i 14.2.b) estableix que a efectes del seguiment del pla econòmic
i financer, cal trametre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
durant el primer semestre de cada exercici, les dades corresponents al tancament
comptable de l’exercici anterior en els termes previstos a l’article 11 de l’Ordre
ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor (Formulari 12).

18/09/2020 SECRETARIA

Estudi de seguiment del pla econòmic-financer
Els objectius previstos al PEF 2019-2020 són els següents:
Liquidació 2019:

 Capacitat de finançament: 0,00 €
 Compliment de la Regla despesa amb un marge de 54.850 € sobre el
límit màxim assignat de 3.495.521 €
Liquidació 2020:

JOAN RALLO
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 Capacitat de finançament: 12.967 €
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 Compliment de la Regla despesa amb un marge de 340.223 € sobre el
límit màxim assignat de 3.537.010 €
Les dades de la liquidació del pressupost 2019, segons acord d’aprovació de la Junta
de Govern Local de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, de data 21 de febrer
de 2020 són les següents:

 Necessitat de finançament: -180.218,73 €
 Incompliment de la Regla despesa amb una despesa de 632.326,58 €
per sobre del límit màxim assignat de 3.495.520,88 €.

18/09/2020 ALCALDE-PRESIDENT

En aplicació de la normativa esmentada, cal fer una comparació entre les estimacions
del PEF i les dades reals de la liquidació de l’exercici 2019 facilitades per l’Ajuntament:
(detall dels càlculs en full annex)
Estabilitat Pressupostària

Import €

Estabilitat Pressupostària: Capacitat de finançament prevista al PEF pel 2019
Necessitat de finançament real en la liquidació de l'exercici 2019

0,00
-180.218,73

Desviació de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària fixat pel PEF pel 2019

-180.218,73

Regla despesa segons PEF

Límit de la Regla de la Despesa prevista al PEF per l'exercici 2019
Despesa computable liquidació exercici 2019
Marge d'incompliment de l'objectiu de la Regla de la Despesa fixat pel PEF pel 2019

Import €

3.495.520,88
4.127.847,46
-632.326,58

XAVIER ROYO FRANCH
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Tenint en compte les dades disponibles d’execució pressupostària, corresponents a la
liquidació del pressupost de l’exercici 2019, l’Ajuntament:

-

-
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S’incompleix l’Estabilitat Pressupostària amb una necessitat de finançament
de -180.218,73 €, que es reflecteix en una desviació negativa de l’objectiu
de l’Estabilitat Pressupostària fixat al PEF per a l’exercici 2019 de 180.218,73 €.
Incompleix la Regla de la despesa amb una despesa computable de
4.127.847,46 € respecte al límit de la despesa fixat pel 2019 de
3.495.520,88 €, incomplint amb l’objectiu de la Regla de la despesa fixat al
PEF en -632.326,58€.
Compleix amb el rati de Deute viu amb rati del 0,00% d’endeutament.
Compleix amb el PMP, ja que l’Ajuntament presenta un PMP al quart
trimestre de 2019 de 25,82 dies.
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Causes d’incompliment
INGRESSOS
DRN segons
Liquidació

XAVIER ROYO FRANCH
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Capítols

Previsions
PEF

C1

2.226.225

1.974.331

C2

217.239

C3

463.594

C4

DESPESES
Diferències
Liq-prev

ORN segons
Liquidació

Previsions
PEF

Diferències
Liq-prev

251.894

1.172.706

1.209.504

-36.799

222.978

-5.739

1.762.559

1.607.395

155.163

507.519

-43.925

410

2.500

-2.090

1.003.878

1.121.118

-117.239

537.962

452.213

85.749

C5

9.300

10.850

-1.550

0

0

0

C6

0

0

938.269

700.835

237.434

C7

182.583

-36.821

0

2.000

-2.000

C8

0

0

0

0

0

C9

0

0

0

0

0

46.620

4.411.905

3.974.447

437.457

219.404

TOTAL

4.102.819

4.056.200

Corrents

3.920.236

3.836.796

83.440

3.473.636

3.271.612

202.023

182.583

219.404

-36.821

938.269

702.835

235.434

4.102.819

4.056.200

46.620

4.411.905

3.974.447

437.457

Capital
No Financers

S’observa, a partir de la taula comparativa dels capítols entre les projeccions
contingudes al PEF i la liquidació 2019, que els motius de l’incompliment de les regles
fiscals han estat:




Els ingressos corrents i les despeses corrents han estat superiors als previstos,
el ingressos en 83.440 € i les despeses en 202.023 €, destacant el capítol 1
d’ingressos i el capítol 2 i 4 de despeses.
Pel que fa a les operacions de capital, els ingressos han estat inferiors als
previstos en 36.821 €, en canvi les despeses han estat superiors en 235.434€.
Els crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses
generals han estat 389.852,63 €, d’aquests 376.383.61 € destinats a
operacions de capital.

Mesures addicionals

JOAN RALLO
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Respectar les mesures i les previsions de despeses i ingressos contemplades al Pla
per l’exercici 2020 per tal de complir amb els indicadors fiscals.
Es recomana a l’Ajuntament una millora en la planificació temporal de les inversions a
executar i un control de les despeses d’inversió finançades amb fons propis, per tal
d’adequar-se als límits contemplats al PEF i evitar la discontinuïtat en la despesa
d’inversió que és la que provoca els incompliments cíclics de les regles fiscals, per tal
d’assolir un comportament més estable o lineal. L’ajuntament aplicarà mesures de
control de la despesa per tal de complir amb les regles fiscals l’exercici 2020.
En relació a les mesures de gestió pressupostària, i vist que l’incompliment s’ha
originat sobretot en despesa d’inversió, l’ens local ajustarà per a l’exercici 2020 la
despesa d’inversió per tal d’evitar incompliments.
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Conseqüència de la situació d’alarma decretada per l’estat espanyol en relació al
COVID-19, les mesures s’hauran d’ajustar a la normativa vigent en el moment que
s’aixequi l’estat l’alarma.
Es recomana justificar tota la despesa finançada amb fons finalistes dins l’exercici
2020 a efectes de que el desfasament temporal entre el reconeixement de drets de
l’ajuntament i el reconeixement de la obligació per part de l’agent subvencionador, no
provoqui una necessitat de finançament per motius de temporalitat
Conclusions

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Es constata l’incompliment de l’estabilitat pressupostària amb una necessitat de
finançament de -180.218,73€ al tancament de l’exercici 2019.
Respecte a la Regla de la despesa, l’entitat incompleix amb l’objectiu fixat al PEF en el
moment de la liquidació del pressupost 2019, primer exercici del Pla econòmic-financer
2019-2020, i consegüentment no assoleix l’equilibri perseguit.
Cal que l’Ajuntament ajusti l’execució del pressupost 2020 a les previsions establertes
al PEF, en cas contrari caldrà aplicar les mesures coercitives previstes a l’article 25 de
la LOEPSF. D’acord amb el punt 10.1.6 a) de la nota informativa sobre el règim de
tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2020, de 28 de febrer de 2020, de la
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de
Catalunya, en el cas d’incompliment de les regles fiscals en el moment de la liquidació
del pressupost del primer exercici del pla econòmic i financer, s’han d’adoptar les
mesures de gestió pressupostària necessàries per evitar l’incompliment en el segon
exercici del pla. Les mesures de gestió pressupostària, que es detallen a l’apartat
10.1.7 d’aquesta nota informativa, s’han d’acreditar en una memòria del president o de
la presidenta de l’ens local, que s’ha d’aportar en el moment de la tramesa del
formulari 12 relatiu a la liquidació del primer exercici.
Tràmits a seguir
1. Donar compte al Ple de l’informe de seguiment del PEF.
2. Comunicar a l'òrgan de tutela financera, durant el primer semestre de cada exercici,
el seguiment del Pla, mitjançant la tramesa del formulari 12-PR i de la memòria
del president o presidenta de l’ens local, a l’extranet de les administracions
catalanes (www.eacat.cat) des de l’opció “Comunicació de tancament comptable”
de l’apartat “Economia / Procediments de tutela financera” (Ordre ECF/138/2007
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals i la nota
informativa per a l’exercici 2020, de 28 de febrer de 2020).
Al full PR-0 del formulari 12 (PR) (línia 60), cal indicar la data de tramesa del model
al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Annex: Càlculs d’estabilitat, regla de la despesa i deute viu
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Regla de la despesa
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Deute viu

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=3180
15è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/199 DE DATA 2
DE JUNY DE 2020 SOBRE L’EXTINCIÓ D’UN CONTRACTE DE TREBALL DE
PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.

JOAN RALLO
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Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
“Resultant que per aquesta Alcaldia es va ordenar la incoació d'expedient per a la
extinció del contracte de treball subscrit amb la treballadora Sra. J. F. B., per tal
d'amortitzar de forma individualitzada i per causes organitzatives el lloc de treball
d’auxiliar administrativa ocupat dins del Departament d’Urbanisme.
Considerant que els articles 177.2 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,
pel qual s'aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de
Règim Local -TRRL-, i 7 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic
-TREBEP-, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, estableixen
que el personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regeix, a més de
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per la legislació laboral i per les altres normes convencionalment aplicables, pels
preceptes del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i de la
legislació reguladora de la funció pública local, quan així es disposi expressament.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Considerant que, de conformitat amb l’article 52.c), en concordança amb l’article 51.1
del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors -ET/15-, aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, el contracte de treball pot extingir-se quan
concorrin causes organitzatives, entenent com a tals quan es produeixin canvis, entre
altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera
d'organitzar la producció.
Considerant que en el present cas la causa organitzativa que motiva l'extinció de la
relació laboral es concreta en que, per part dels tècnics de l’Ajuntament, s’han estat
analitzant les càrregues de treball existents en l’actualitat del personal del departament
d’Urbanisme de l’Ajuntament, valorant el tipus de tasca i el grup per el qual ha estat
contractat el personal, i han arribat a la conclusió que és perfectament viable continuar
realitzant les tasques assignades al departament d’Urbanisme amortitzant el lloc de
treball d’auxiliar administrativa, ja què la posada al dia dels expedients pendents, la
majoria d’anualitats anteriors, per part dels tècnics del departament durant aquests
últims mesos, fa que el volum de treball actual així ho permeti, i haver recaigut la
causa que estava en l’origen de la seva contractació. Les tasques de suport específic
del lloc de treball, poden ser assumides directament per la resta de personal del
departament d’Urbanisme, i aquelles altres funcions de caire més genèric es poden
adscriure’s a la resta de personal administratiu de l’entitat, tot això sense cap tipus
d’esforç addicional.
Aquesta amortització queda avalada en la necessitat de complir amb els principis
d’estabilitat pressupostaria i d’ajustament de la despesa pública, i està emmarcada
dins de les actuacions que es porten a terme per a consolidar l’estabilitat
pressupostaria de la Corporació Local.
Considerant que, a la finalització del contracte, la treballadora té dret a rebre una
indemnització d’una quantia equivalent a vint dies de salari per cada any de servei, o
l'establerta, en el seu cas, en la normativa específica que sigui aplicable.
Considerant que s'ha donat compliment al tràmit previst a l’article 53.1.c) del Reial
decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
l'Estatut dels Treballadors -ET/15-, notificat a la treballadora la terminació de contracte
de treball, amb l'antelació legalment prevista.
De conformitat amb els informes emesos per la Secretaria i per la Intervenció
municipal i en virtut de les atribucions que em confereix l’article 21.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
RESOLC
PRIMER.- Declarar l'extinció del contracte de treball subscrit amb la Sra. J. F. B., amb
data 15 de maig de 2019, pels motius anteriorment exposats i que es tenen aquí per
reproduïts a tots els seus efectes.
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SEGON.- Aprovar la liquidació de les quantitats degudes fins a la data d’extinció del
contracte, per un import total de 3.438,59 €.
TERCER.- La indemnització de 1.200,12 € equivalent a 20 dies de salari per any
treballat va ser aprovada mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/185 de dat a15 de
maig de 2020.
QUART.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la present resolució, en la pròxima
sessió ordinària que celebrin.
CINQUÈ.- Iniciar els tràmits per a la modificació de la plantilla orgànica i de la relació
de llocs de treball.

XAVIER ROYO FRANCH
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SISÈ.- Donar trasllat de la present Resolució a la interessada, amb indicació dels
recursos pertinents.
SETÈ.- Donar trasllat de la present Resolució al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament de L’Aldea.
Ho mana i signatura l'Alcaldia-Presidència, en el lloc i data indicats, davant meu, el
Secretari Accidental, que en dono fe.”
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=3408
16è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2020/180 AL
2020/216.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=3426
17è.- INFORMES D’ALCALDIA.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=3442
18è.- PRECS I PREGUNTES.
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020061801?ts
=5731
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 22:30 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 34
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura
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