ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Número: 4/2021.
Data: 17 de juny 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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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20/09/2021 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
- Antoni Gilabert Rodriguez - Endavant L’Aldea
- Elisabet Fabuel Quesada - Endavant L’Aldea
- Joaquim Cugat Paulino - Endavant L’Aldea
- Estefania Blanch Llosa - Endavant L’Aldea
Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
No assisteix:
El Sr. Albert Borràs Tafalla del grup municipal Endavant L’Aldea per motius
laborals.
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia disset de juny de
dos mil vint-i-un, 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.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701
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 DE DATA 18 DE MARÇ
DE 2021.

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

fb5692c02b1d4278994851521489d72c001

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

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
realativa a la sessió ordinària del dia 18 de març de 2021 i, que se’ls hi va lliurar
juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80
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 les actes corresponents a la sessió del dia
18 de març de 2021.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=298

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Votació.S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 18 de març de 2021.
PART RESOLUTORIA
2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL 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:
“En data 18 de març de 2021, el Ple de la Corporació va 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.
Atès que la proposta de modificació puntual núm. 2/2021 del Text Refós de Normes
Subsidiàries de Planejament de l’Aldea redactada per l’Arquitecta, la Sra. Laura Ismael
Segarra determina 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 l'alt grau d'urbanització de l'àmbit
proposat i perquè, a l'haver-hi únicament dos propietaris facilita el desenvolupament
del polígon. També 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
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L’acord d’aprovació inicial ha estat sotmès al tràmit d’informació pública que preveu
l’article 85.4 del TRLUC i s’ha donat audiència als Ajuntament limítrofes amb el terme
municipal de l’Aldea, sense que s’hagin presentat al·legacions al mateix.
En data 25 de març de 2021, mitjançant Registre General de Sortida 2021/691, s’han
sol·licitat els informes sectorials preceptius d’acord amb l’article 85.5 del TRLUC.
Vist l’informe tècnic de data 11 de juny de 2021 que s’incorpora a l’expedient.
Vist l’informe jurídic emès en data 11 de juny de 2021 i incorporat a l’expedient.

XAVIER ROYO FRANCH
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Atès el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 2/2021 del
de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea amb núm.
d’expedient 2021/354, que té per 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, en els termes que consta incorporada a l’expedient.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 2/2021 de les NNSS de Planejament
Urbanístic de l’Aldea a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.”
Es deixa constància de que el Sr. Antoni Gilabert Rodríguez, ha sortit de la sala de
plens per estar afectat per una causa d’abstenció en dit expedient, no intervenint en la
deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts
integrants en l’ordre del dia.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=322

JOAN RALLO
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Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat
Paulino i Estefania Blanch Llosa.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 3/2021 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE
L’ALDEA REFERENT A ALINEACIONS. 2021/886.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
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“Atès que aquest Ajuntament ha encarregat l’Arquitecte municipal la redacció de la
memòria per a la modificació de les Normes Subsidiàries de l’Aldea, amb l’objecte de
dur a terme un reajustament de l’alineació de la carretera de l’Ermita al seu costat oest
entre el carrer Desvio (límit de l’antiga platja de vies) i el carrer Pau casals (zona de la
Cooperativa arrossera).

XAVIER ROYO FRANCH
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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 de data 15 de juny de 2021.
En compliment de l’establert a l’art. 97 del Decret 1/2010, la conveniència i necessitat
de dur a terme la present modificació puntual de planejament queda plenament
justificada atès que consisteix en reajustar l’alineació d’un vial que, amb el seu traçat
actual, crea una problemàtica important a la circulació i sobreexposa unes parcel·les al
transit rodat o, el que es pitjor, no permet que es pugui construir, sense interferir
greument amb els vehicles, la vorera que requereix la normativa actual (O VIV 5612010, amplada de vorera mínima 1.80 m).
Tenint en compte el que determina el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i no comporta un increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la
transformació global dels usos previstos pel planejament que és objecte de
modificació.
Atès que l’ordenació proposada a la present modificació puntual no suposa cap
alteració substancial del model establert al planejament urbanístic, és coherent amb el
model d’ordenació establert i no entra en contradicció amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible.
Finalment, tenint en compte que la modificació a tràmit, no comporta cap actuació
excepcional des de l’òptica del planejament territorial.
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.

JOAN RALLO
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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.03/2021 del Text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, referent a
alineacions, amb l’objecte de dur a terme un reajustament de l’alineació de la carretera
de l’Ermita al seu costat oest entre el carrer Desvio (límit de l’antiga platja de vies) i el
carrer Pau casals (zona de la Cooperativa arrossera).
Segon. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques a les
parcel·les que hi ha entre el carrer Desvio i el carrer Pau Casals, i que donen front a la
carretera de l’Ermita., 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
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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.”
Intervencions.-

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=455
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel
Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
4t.- PROPOSTA INICI D’EXPEDIENT 1/2021 D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER
UTILITAT PÚBLICA D’OBERTURA DE CARRERS. NÚM. EXP.: 2021/524.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Les Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre amb data 6 d’abril de 2005, estableixen que el
terreny propietat de la Sra. Manuela Buera Gilabert, està qualificat com a sistema viari
(vials).
Vista la valoració i descripció de la propietat afectada i vist l’informe jurídic indicant que
és procedent declarar la utilitat pública i la necessitat d´ocupació, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:

20/09/2021 SECRETARIA

ACORD
1r.- Donar per iniciat l’expedient d’expropiació forçosa esmentat.
2n.- Declarar d’utilitat pública l’obra i la necessitat d'ocupar els béns necessaris per
executar l’obertura del vial.
3r.- Aprovar la relació de béns que es necessiten ocupar i la propietària a qui pertany,
que consta detallada a l'expedient.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

4t.- Fer pública la relació de béns o drets juntament amb els nom de la propietària i
obrir tràmit d'informació pública, per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anuncis en el
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Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
diaris de major difusió de la província, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb notificació individual a la interessada, a fi que la
titular del dret afectat per l'expropiació pugui presentar quantes dades poguessin
permetre la rectificació d'errors patits en la referida relació, o oposar-se motivadament
a l'ocupació d'aquells.
En cas de què no es produïssin al·legacions, es considerarà aprovada definitivament
aquella relació i iniciat l'expedient expropiatori i de produir-se, emeti's informe tècnic
sobre aquestes.

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

5è.- Requerir a la propietària, que en el termini màxim de 15 dies hàbils comptats a
partir de la finalització de la informació publica, fixi el just preu per mutu acord
manifestant la seva conformitat amb la valoració que consta en l'expedient.
En cas que en el termini de quinze dies no s'arribi a tal acord, se seguirà el
procediment que s'estableix en la pròpia Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de
desembre de 1954, sense perjudici que en qualsevol estat posterior de la seva
tramitació puguin ambdues parteixes arribar a aquest acord.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi més pertinent.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=619

XAVIER ROYO FRANCH
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Votacions.APROVAT per 6 VOTS A FAVOR dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, i 4 ABSTENCIONS dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert Rodriguez,
Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
5è.- PROPOSTA INICI D’EXPEDIENT 2/2021 D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER
UTILITAT PÚBLICA D’AMPLIACIÓ DE CAMINS. NÚM. EXP.: 2021/826.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès que el Sr. Francisco Carles Gilabert és propietari del terreny situat a la carretera
de la Raval de Leche a Camarles amb número de referència cadastral
43184A013001950000ZU.
Vista la necessitat d’ampliar aquesta carretera degut a que està transitada per molts
de vehicles agrícoles i pesats i, s’ha de procedir a realitzar aquesta ampliació per
facilitar les maniobres i la circulació.
Vista la valoració i descripció de la propietat afectada i vist l’informe jurídic indicant que
és procedent declarar la utilitat pública i la necessitat d´ocupació, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:
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ACORD
1r.- Donar per iniciat l’expedient d’expropiació forçosa esmentat.
2n.- Declarar d’utilitat pública l’obra i la necessitat d'ocupar els béns necessaris per
executar l’ampliació de la carretera esmentada.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

3r.- Aprovar la relació de béns que es necessiten ocupar i la propietària a qui pertany,
que consta detallada a l'expedient.
4t.- Fer pública la relació de béns o drets juntament amb els nom del propietari i obrir
tràmit d'informació pública, per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
diaris de major difusió de la província, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb notificació individual a l’interessat, a fi que el
titular del dret afectat per l'expropiació pugui presentar quantes dades poguessin
permetre la rectificació d'errors patits en la referida relació, o oposar-se motivadament
a l'ocupació d'aquells.
En cas de què no es produïssin al·legacions, es considerarà aprovada definitivament
aquella relació i iniciat l'expedient expropiatori i de produir-se, emeti's informe tècnic
sobre aquestes.
5è.- Requerir al propietari, que en el termini màxim de 15 dies hàbils comptats a partir
de la finalització de la informació publica, fixi el just preu per mutu acord manifestant la
seva conformitat amb la valoració que consta en l'expedient.
En cas que en el termini de quinze dies no s'arribi a tal acord, se seguirà el
procediment que s'estableix en la pròpia Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de
desembre de 1954, sense perjudici que en qualsevol estat posterior de la seva
tramitació puguin ambdues parteixes arribar a aquest acord.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi més pertinent.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=979

20/09/2021 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per 6 VOTS A FAVOR dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, i 4 ABSTENCIONS dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert Rodriguez,
Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
6è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
4/2021 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. NÚM. EXP.:
2021/793.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
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“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:

XAVIER ROYO FRANCH
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#

Aplicació
pressupostària

Import
transferència
crèdit

Descripció

Previsions
definitives

1 2021/1/942/46500

Consell Comarcal

15.000,00 €

67.975,00 €

2 2021/1/171/61910

Millora Parcs Infantils
Adequació
pàrquing
autocaravanes

22.800,00 €

28.800,00 €

10.000,00 €

11.000,00 €

8.000,00 €

63.750,81 €

10.000,00 €

12.000,00 €

500,00 €

1.500,00 €

3 2021/1/171/62903
4 2021/1/161/61909

Millora
aigua

clavegueram

5 2021/1/920/63300

Inversions
varies
maquinària i utillatge

6 2021/1/920/35900

Altres
financeres

7 2021/1/132/22104

Vestuari i protecció
Guàrdies Municipals

3.000,00 €

6.000,00 €

8 2021/1/165/62301

Adequació enllumenat
públic a led

7.000,00 €

12.000,00 €

despeses

TOTAL

76.300,00 €

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

JOAN RALLO
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Crèdits a disminuir:
#

Aplicació
pressupostària

1

2021/1/4311/22610

2

2021/1/338/22624

3

2021/1/4311/22701

4

2021/1/338/20301

Descripció

Import
finançament

Fira arròs i comerç
Diada de l'arròs col i
fesols
Seguretat Fires
Arrendaments materials
activitats diverses

28.900,00 €

100,00 €

9.900,00 €

100,00 €

1.200,00 €

70,00 €

20.800,00 €

59.200,00 €
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5

2021/1/338/22614

Festa Plantada, Festa
Sega

5.500,00 €

7.500,00 €

6

2021/1/341/48002

Subvencions vinculades
a activitats esportives

800,00 €

3.700,00 €

7

2021/1/323/48003

Subvencions vinculades
a educació

2.100,00 €

4.500,00 €

8

2021/1/231/48004

Subvencions vinculades
a benestar social

3.800,00 €

2.200,00 €

9

2021/1/334/48005

Subvencions vinculades
a entitats culturals

700,00 €

10 2021/1/338/48007

Subvencions vinculades
a festes

2.600,00 €

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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TOTAL

800,00 €
3.200,00 €

76.300,00 €

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit 4/2021 mitjançant
transferències així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe
corresponent.
3. L’interventor ha emès:
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:
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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.
c. No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres
transferències han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a
crèdits de personal.

XAVIER ROYO FRANCH
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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.
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

20/09/2021 SECRETARIA
JOAN RALLO

Previsions
definitives

1 2021/1/942/46500

Consell Comarcal

15.000,00 €

67.975,00 €

2 2021/1/171/61910

Millora Parcs Infantils
Adequació
pàrquing
autocaravanes

22.800,00 €

28.800,00 €

10.000,00 €

11.000,00 €

8.000,00 €

63.750,81 €

10.000,00 €

12.000,00 €

500,00 €

1.500,00 €

3 2021/1/171/62903

Signatura 1 de 2

Import
transferència
crèdit

Descripció

4 2021/1/161/61909

Millora
aigua

clavegueram

5 2021/1/920/63300

Inversions
varies
maquinària i utillatge

6 2021/1/920/35900

Altres
financeres

7 2021/1/132/22104

Vestuari i protecció
Guàrdies Municipals

3.000,00 €

6.000,00 €

8 2021/1/165/62301

Adequació enllumenat
públic a led

7.000,00 €

12.000,00 €

despeses
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TOTAL

76.300,00 €

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

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Crèdits a disminuir:
#

Aplicació
pressupostària

1

2021/1/4311/22610

2

2021/1/338/22624

3

2021/1/4311/22701

4

2021/1/338/20301

5

2021/1/338/22614

6

Descripció

Import
finançament

Fira arròs i comerç
Diada de l'arròs col i
fesols
Seguretat Fires
Arrendaments materials
activitats diverses

Previsions
definitives

28.900,00 €

100,00 €

9.900,00 €

100,00 €

1.200,00 €

70,00 €

20.800,00 €

59.200,00 €

Festa Plantada, Festa
Sega

5.500,00 €

7.500,00 €

2021/1/341/48002

Subvencions vinculades
a activitats esportives

800,00 €

3.700,00 €

7

2021/1/323/48003

Subvencions vinculades
a educació

2.100,00 €

4.500,00 €

8

2021/1/231/48004

Subvencions vinculades
a benestar social

3.800,00 €

2.200,00 €

9

2021/1/334/48005

Subvencions vinculades
a entitats culturals

700,00 €

10 2021/1/338/48007

Subvencions vinculades
a festes

2.600,00 €

TOTAL

800,00 €
3.200,00 €

76.300,00 €

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.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

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.2021061701?ts
=1111
Votacions.APROVAT per 6 VOTS A FAVOR dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
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Gilabert Mangrané, i 4 ABSTENCIONS dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert Rodriguez,
Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
7è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
5/2021 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. NÚM. EXP.: 2021/873.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
FETS
1. L’Àrea d’Hisenda ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de crèdit
extraordinari, atès que les despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la
seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2
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a) Crèdit extraordinari:
#

Aplicació
pressupostària

1 2021/1/933/60000

Import crèdit
extraordinari

Descripció
Adquisició terrenys

65.850,00 €

TOTAL

65.850,00 €

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

Aplicació
pressupostària

1 2021/1/338/20301
1 2021/1/453/61902

Import
finançament

Descripció
Arrendaments
materials
activitats diverses
Arranjament i obertura de
carrers

TOTAL

Previsions
definitives

15.850,00 €

43.350,00 €

50.000,00 €

5.000,00 €

65.850,00 €

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació 5-2021 del pressupost mitjançant
crèdit extraordinari per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se fins el
proper exercici.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

3. L’interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS JURÍDICS
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

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

fb5692c02b1d4278994851521489d72c001

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

12

2. L’article 177.2 del 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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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3. L’article 177.4 del 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.
4. L’article 177.5 del 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.
5. L’article 177.6 del 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.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL)
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals
s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) 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.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
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.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic
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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.
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

Signatura 2 de 2
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13. 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.
14. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
15. L’article 177.2 del 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.
16. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost correspon al Ple per majoria simple.
17. 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.
PART DISPOSITIVA

JOAN RALLO
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Primer. Aprovar l’expedient 5-2021 en la modalitat de crèdit extraordinari per al
pressupost del present exercici, per import de 65.850 €.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
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.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.”
Intervencions.-
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=1582
Votacions.APROVAT per 6 VOTS A FAVOR dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, i 4 ABSTENCIONS dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert Rodriguez,
Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
8è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
EXERCICI 2020. NÚM. EXP. 2021/331.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:

XAVIER ROYO FRANCH
20/09/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

“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.
2. La secretaria intervenció va emetre informe en data 8 d’abril de 2021.
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del
Compte General 2020.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual
no s’han presentat reclamacions.
Fonaments jurídics
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
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.
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.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

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
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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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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:
- 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.
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.
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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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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 2020,
integrats pels següents documents comptables:
-

Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 20.175.164,01 euros,
un passiu de 20.175.164,01 euros i un resultat de l’exercici de -13.700,04
euros.

-

Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta
un resultat de -13.700,04 euros.

-

Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 625.068,92 euros, unes obligacions pendents de pagament de
496.841,39 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 299.197,51euros.

-

Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant
l’exercici, es parteix d’un patrimoni net de 19.354.363,76 euros i al final de
l’exercici hi ha un patrimoni net de 19.349.662,19 euros.
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-

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
597.196,29 euros i s’arriba a unes existències finals de 467.595,72 euros

-

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.

Juntament amb la documentació complementària següent:
-

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

-

-

Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha
unes existències finals de 467.595,72 euros.
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 final
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.
Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2020, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=2103
Votacions.APROVAT per 6 VOTS A FAVOR dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, i 4 ABSTENCIONS dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert Rodriguez,
Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

9è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/842.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
Vist l’expedient instruït per a l’aprovació d’una ordenança municipal que reguli la
utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de L’Aldea, per tal de
facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència,
proximitat i servei efectiu als ciutadans i ciutadanes, la tramitació del procediment
administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.
Vista l’acta de la Comissió d’estudi de data 7 de juny de 2021 per a l’adopció del
reglament esmentat, que presenta una proposta de text normatiu Vist l’informe de
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Secretaria- Intervenció emès al respecte en data 7 de juny de 2021, que es troba
incorporat a l’expedient, i serveix de fonament legal per a l’adopció del present acord.
Atès el que estableixen els arts. 20.3, 47.2.f), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i la legislació concordant, article 178.1 del
text refós, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei municipal i de
règim local i l’art. 61 i següents del Reglament d’obres i serveis aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny. pel que fa a l’aprovació i tramitació d’ordenances i
reglaments municipals.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

PRIMER.- Aprovar inicialment una ordenança municipal que reguli la utilització dels
mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament de L’Aldea, en els termes que figura a
l’expedient.
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta ordenança a un període d’informació pública
de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes
de presentació de possibles al·legacions i/o reclamacions. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Aprovada definitivament aquesta ordenança, se’n trametrà còpia al
Departament de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat, i es
publicarà íntegrament el seu text al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, i alhora
s’anunciarà en el DOGC i en el butlletí informatiu municipal la referència del BOP en el
qual s’hagi publicat.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=2522
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel
Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
10è.- PROPOSTA D'ACORD REFERENT AL DIES DE CELEBRACIÓ DE FESTES
AMB BOUS PER A L'ANY 2021. NÚM. EXP.: 2021/823.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre – Servei Territorial del
Joc i de l’Espectacle, per portar a terme dites festes.
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L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar
per a l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous.
Per l’altra banda, l’art. 7 del Decret 83/2012, de 17 de juliol. Sobre regulació de
certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya, estableix que la persona
o entitat responsable de l’organització del certamen ha de sol·licitar al departament
competent en matèria de ramaderia l’autorització corresponent per a la seva
celebració, indicant entre d’altres els dies de celebració del certamen.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar per a l’any 2021 els següents dies d’actes taurins:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

a) Festes Majors: dies 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 i 21 d’agost de 2021
2.- L’acord anterior s’adopta als efectes de tramitar la corresponent autorització del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de
conformitat amb el previst al Decret 83/2012, de 17 de juliol i sense perjudici de l’acord
que adopti el Ple de l’Ajuntament en virtut d’allò previst a l’art. 6.1.b) de la Llei 34/2010,
de l’1 d’octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous.
3.- Traslladar aquest acord als serveis municipals corresponents a efectes de tramitar
les autoritzacions administratives oportunes per a la celebració d’actes taurins durant
l’any 2021.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=2569
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel
Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I
PROGRAMA D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES MAJORS
DE 2021. NÚM. EXP.: 2021/823.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“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
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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 les Festes Majors de l’Aldea 2021, en els
termes següents:
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.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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.”
DIA

ACTE

LLOC

13 D’AGOST
14 D’AGOST
16 D’AGOST
17 D’AGOST
17 D’AGOST
18 D’AGOST
19 D’AGOST
19 D’AGOST
20 D’AGOST
21 D’AGOST
21 D’AGOST

BOU EMBOLAT
BOUS A LA PLAÇA
BOUS A LA PLAÇA
BOUS A LA PLAÇA
BOU EMBOLAT
BOUS A LA PLAÇA
BOUS A LA PLAÇA
BOU EMBOLAT
BOUS A LA PLAÇA
BOUS A LA PLAÇA
BOU EMBOLAT

PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS
PLAÇA DE BOUS

HORA
INICI
23:30H
18:00H
18:00H
18:00H
21:30H
18:00H
18:00H
21:30H
18:00H
18:00H
21:30H

HORA
ACABAMENT
00:00H
21:00H
21:00H
21:30H
22:00H
21:00H
21:30H
22:00H
21:00H
21:30H
22:00H

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=2866

20/09/2021 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel
Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
12è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM
DEDICACIONS DE LA 1A TINENTA D’ALCALDIA. NÚM. EXP.: 2021/854.

DE

Es dona compte de la següent proposta d’acord:

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

“Mitjançant acord plenari de data 27 de juny de 2019, es va aprovar el règim de
dedicacions i retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament.
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Atès que es va establir que el càrrec de 1a Tinenta d’Alcaldia, assignat a la Sra. Irene
Negre Estorach, tindria dedicació parcial del 50%, amb una retribució bruta anual del
càrrec en 25.000 €.
Atès que la Sra. Irene Negre Estorach serà nomenada properament, nova Diputada
del Parlament de Catalunya.
Vist allò que disposen 75.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Deixar sense efecte la dedicació parcial de la Sra. Irene Negre Estorach, de
conformitat amb allò disposat a l’article 75.1 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
del Règim Local i a l’article 57.2 del ROM, a partir de la data del seu nomenament al
càrrec de Diputada del Parlament de Catalunya, passant a percebre assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels que formin part,
amb les retribucions establertes a l’acord del Plenari de data 27 de juny de 2019.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Tercer.- Publicar al portal de transparència el règim de dedicacions, retribucions i
assistències de càrrecs electes de l’Ajuntament d’acord amb l’art. 11.1. de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i
oportú.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=2949

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per 6 VOTS A FAVOR dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, i 4 ABSTENCIONS dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert Rodriguez,
Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
13è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PER A LA CELEBRACIÓ DE LA
SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA 2021. NÚM.
EXP.: 2021/887.
Es dona compte de la següent moció:
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“Des de fa anys, centenars de ciutats europees, celebren la Setmana Europea de la
Mobilitat, un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L’objectiu
és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i
sostenible i menys contaminant en benefici de tothom.
La Setmana de la Mobilitat se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de Setembre, tot i
que des de principis de setembre fins a l’octubre es celebren actes igualment.
És una oportunitat per presentar davant la ciutadania les alternatives que ja existeixen
i explicar els reptes que afronten les ciutats i pobles per incloure el canvi de
comportament com a pilar fonamental per una estratègia de transport sostenible a tot
Europa i una millora ambiental.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Per a l’any 2021 el tema de la campanya és “Seguretat i salut amb una mobilitat
sostenible” i s’ha escollit un lema adequat a l’objectiu principal de millora de la salut
“Fes salut. Mou-te de manera sostenible”.
A Catalunya portem molts anys treballant per fomentar una mobilitat sostenible,
avançant en la utilització del transport públic, i el foment de la mobilitat activa. Per això
és molt important que enguany, per superar la baixada en la utilització del transport
públic fruit de la pandèmia de la Covid19, treballem conjuntament per fer-hi front.
La setmana Europea de la Mobilitat de l’any 2020 va enregistrar un total de 227
municipis de Catalunya amb una població afectada de 5.955.452 ciutadans, el
representa una participació molt per sobre de la resta dels municipis europeus.
Aquestes dades s’han mantingut al llarg dels anys, ja que els Ajuntaments de
Catalunya sempre han estat cabdals en la millora de l’urbanisme i el foment de la
pacificació del trànsit, i l’impuls de bones mesures per a millorar la sostenibilitat en els
desplaçaments dels seus ciutadans i ciutadanes i la millora de la qualitat de l’aire.
En concret, els objectius de la Setmana Europea de la Mobilitat són:
 Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb
el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de
l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que
provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

 Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la
sobre les seves diferents modalitats.
 Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic,
la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
 Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu
patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
 Reflexionar sobre com afecta a la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat.
Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un
impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien
el sedentarisme i la inactivitat física.
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Gran part de l’objectiu de reducció de les emissions del transport i del canvi climàtic
passa per un transvasament des del transport privat al transport públic, i la
descarbonització del parc automobilístic del nostre país. En aquest sentit, la societat
catalana ha respost amb un augment de la utilització del transport públic, però també
amb un augment de l’ús de la bicicleta, els patinets i sobretot el caminar per les
distàncies curtes.
Aquesta estratègia s’emmarca dins l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible,
aprovada al setembre de 2015, per l’Assemblea General de Nacions Unides que
reconeix que l’assoliment dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és una
responsabilitat compartida i encoratja a crear aliances entre tots els països i actors per
assolir els ODS.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Així, l’Aliança Catalunya 2030 vol sumar complicitats i noves adhesions arreu del
territori, obrint-se a totes les entitats del país compromeses a treballar per assolir els
17 Objectius per al Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides.
Per tant, és una bona oportunitat per explicar què s’està fent sobre mobilitat sostenible
al nostre municipi, promocionar les iniciatives de mobilitat urbana sostenible,
conscienciar del què suposa seguir amb una mobilitat poc sostenible en termes
mediambientals i de qualitat de vida, establir col·laboracions amb les entitats locals i
comunicar noves polítiques i mesures permanents.
Per tot això, proposem al Ple els següents acords:
PRIMER. Inscriure l’Ajuntament de L’Aldea a la Setmana Europea de la Mobilitat
d’aquest any dins de les dates que marca la Generalitat de Catalunya i la European
Mobility Week i fer-hi constar les accions acordades en l’acord segon.
SEGON. Fer constar que l’Ajuntament de L’Aldea ha impulsat o impulsarà les
següents accions per tal de fomentar una mobilitat més sostenible i saludable:
Dia 12 de setembre a les 9.30h
- Caminada pels espais verds i entorn natural de L’Aldea.

20/09/2021 SECRETARIA

Setmana del 16 al 22 de setembre
- Sortides en bicicleta des dels col·legis de L’Aldea per a que els nens i nenes
s’habituen a circular de manera habitual per la xarxa de carrils bicis i vies verdes de
l’Aldea.
TERCER. Adherir l’Ajuntament de L’Aldea a l’Estratègia Catalana de la bicicleta 2025
aprovada pel Govern de la Generalitat el 5 de novembre del 2019.
QUART. Adherir l’Ajuntament de L’Aldea a l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a
Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat el 18 de febrer de 2020 i integrar-se a
l’Aliança Catalunya 2030.”

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Intervencions.-
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=3157
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel
Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
14è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No hi ha propostes d’urgència

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/09/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

PART DE CONTROL
15è.- DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA 2021/149 REFERENT A
L’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA PER A L’ANY 2022. NÚM.
EXP.: 2021/656.
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament és titular del servei de Centre de Dia per la Gent Gran de l’Aldea amb
codi de servei S09033.
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té concedit des de l’any 2017 un total de 11 places
concertades per al servei amb número de codi F22561.
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de L’Aldea celebrada en data 5 de
desembre de 2018 va aprovar sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies la tramesa del conveni interadministratiu per donar continuïtat a la prestació
del servei al Centre de Dia de L’Aldea.
Aquest acord de la Junta de Govern Local, va ser ratificat per acord del Ple Ordinari
celebrat en data 20 de desembre de 2018.
La Junta de Govern Local de data 11 de gener de 2019, va aprovar el conveni de
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de L’Aldea per a la prestació del servei de centre de dia
per a gent gran dependent “Centre d’atenció a la gent gran de L’Aldea”.
Que en data 14 de gener de 2019 es va signar el conveni interadministratiu entre
l’Ajuntament de L’Aldea i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Mitjançant acord plenari de data 21 de març de 2019, es va aprovar la pròrroga el
conveni per a l’any 2020.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2020/147 de data 7 d’abril de 2020 és va aprovar
la pròrroga del conveni per a l’exercici 2021 donant compte al ple de l’Ajuntament de
L’Aldea de data 14 de maig de 2020.
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Que els dies que el Centre de Dia de L’Aldea prestarà servei durant l’any 2022 serà de
252 dies.
Que per tal de donar continuïtat a la prestació d’aquest servei durant l’exercici 2022 cal
sol·licitar la pròrroga del conveni interadministratiu al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea.
Per tot l’exposat resolc:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de pròrroga del conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea, per donar
continuïtat a la prestació del servei de centre de dia durant l’exercici 2022.

20/09/2021 ALCALDE-PRESIDENT

SEGON. Facultar al Sr. Alcalde perquè pugui signar quants documents facin falta i
adoptar quantes resolucions convinguin per a la plena executivitat d’aquest acord.
TERCER. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
QUART. Ratificar el present decret de l’alcaldia en la propera sessió plenària que es
celebri.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=3265

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

Les persones membres del ple es donen per assabentades.
16è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2021/81 AL
2021/198.
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia des del número 2021/81 al 2021/198.
17è.- INFORMES D’ALCALDIA.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=3306

20/09/2021 SECRETARIA

18è.- PRECS I PREGUNTES.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021061701?ts
=4621
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 26
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

L’Alcalde-President
Xavier Royo Franch

El Secretari Accidental
Joan Rallo Ventura
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