ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 4/2020.
Data: 17 de setembre de 2020.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 21:55 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea
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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
Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia disset de setembre
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.
L’Alcalde obre la sessió plenària ordinària amb la següent intervenció:
Intervenció.-
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701
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 18 DE
JUNY 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 18 de juny de 2020 que se’ls hi va lliurar juntament
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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 l’acta corresponent a la sessió de data 18 de
juny de 2020.
Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=158
Votació
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 18 de juny de 2020
2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DESIGNACIÓ DE REPRESENTATS DE
L’AJUNTAMENT A ORGANISMES PÚBLICS I ALTRES SUPRATERRITORIALS.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament de L’Aldea celebrat en data 27 de juny de 2019 va aprovar va
designar les persones representants de l’Ajuntament de L’Aldea a organismes públics i
altres supramunicipals.
Vista la renuncia del seu càrrec de Regidora de l’Ajuntament de L’Aldea de la Sra. Mª
Pilar Centelles Mas i la presa de possessió del Sr. Carlos Gilabert Mangrané com a
Regidor de l’Ajuntament de L’Aldea en data 18 de juny de 2020.
Atès el decret núm. 2020/226 de 19 de juny de 2020 referent a les noves delegacions
de l’Alcaldia a favor de regidors membres de l’equip de Govern, es fa necessari que per
part del Ple s’adopti l’oportú acord pel que respecta a la representació de l’Ajuntament
en determinats organismes públics
Atès el previst en l’art. 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
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Es proposa al Ple que adopti els següents ACORD
PRIMER.- Designar com a representants municipals en els següents organismes els
següents càrrecs electes:
Organisme
MANCOMUNITAT DELTA TRES

Representants municipals
Titular: Xavier Royo Franch
Suplent: Irene Negre Estorach
CONSORCI PER AL DESENVOLUPAMENT Titular: Irene Negre Estorach
DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ
Suplent: Carlos Gilabert Mangrané
COPATE
Titular: Xavier Royo Franch
Suplent: José Caballé Estorach
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CONSELLS ESCOLARS (Escola Bressol Titular: Irene Negre Estorach
Municipal del Delta, Escola 21 d’Abril i Escola Suplent: Carlos Gilabert Mangrané
Maria Garcés Cabanes)
CONSELL ESPORTIU BAIX EBRE
Titular: Josep Franch Pellisé
Suplent: Irene Negre Estorach
Titular: José Caballé Estorach
PATRONAT ERMITA
Titular: Irene Negre Estorach
Suplent: Berta Royo Cervera
SOCIETAT CULTURAL RECREATIVA UNIO Representants:
ALDEANA
- Xavier Royo Franch
- Irene Negre Estorach
- Carlos Gilabert Mangrané
- José Caballé Estorach
CONSORCI MEMORIAL DE LA BATALLA DE Titular: Irene Negre Estorach
L’EBRE
Suplent: Berta Royo Cervera
SEGON.- Comunicar aquesta resolució als regidors i regidores designats així com als
organismes i centres docents esmentats.
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i
oportú.”
Intervencions

XAVIER ROYO FRANCH
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Votacions
APROVAT per sis 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 amb 5 abstencions dels Srs. i Sres. Simón Falcó Moreso, Albert
Borràs Tafalla, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada i Joaquim Cugat
Paulino.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS (NÚM. EXP.: 2020/787).
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“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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integral de l’Administració municipal en les activitats i instal·lacions, va ser aprovada per
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acord de Ple de data 1 de juny de 2005, i es va publicar en el BOP de Tarragona núm.
193 del dia 23 d’agost de 2005.
Vista la memòria de la regidoria d’Acció Urbana i Rural de 10 de setembre de 2020 en
que s’exposa que, durant la vigència de la present Ordenança s’han produït
modificacions normatives a nivell estatal i autonòmic que afecten al contingut de la
mateixa, essent necessària una actualització per tal d’adequar-la a la legislació vigent.

XAVIER ROYO FRANCH
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Com a conseqüència, es canvia el quadre tarifari, en el sentit que les activitats adoptaran
la denominació que s’estableix legalment. A més, i tenint en compte la situació
econòmica actual, les petites activitats, que comportin una tramitació administrativa
simple, han de poder disposar de tots aquells beneficis que l’Ajuntament pugui
proporcionar-los. És per això, que proposem que aquelles activitats sotmeses a
comunicació prèvia o activitats innòcues que s’hagin de desenvolupar en un local la
superfície del qual sigui interior a 200 m2, no hagin de pagar per l’obertura de la mateixa.
Aquesta tipologia d’aprofitaments especials són susceptibles de prestar-se mitjançat el
cobrament d’una taxa, tal com resulta del previst a l’art 20 del TRLRHL, aprovat pel
RDL 2/2004, de 28 d’abril.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 10 de setembre de 2020.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora
de la taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal en
les activitats i instal·lacions, amb el següent redactat:
Article 1. Fonament i naturalesa
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i per l'article 90 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, i a l’empara del previst als articles 57 i
20.4.i) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles
15 a 19 d’aquest text legal, i el Decret 179/1995, de 13 de juny pel que s’aprova el
reglament d’obres, activitats, i serveis dels ens locals de Catalunya l’Ajuntament
estableix la taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració
municipal en les activitats i instal·lacions, que es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com
administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal·lacions que es
desenvolupin o realitzin en el terme municipal de l’Aldea s'ajusten a l’ordenament jurídic
vigent, d’acord amb les facultats d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans
i les empreses conferides als ajuntaments per l’article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, per al normativa reguladora de les activitats
amb incidència ambiental, per la normativa reguladora dels espectacles públics i les
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

63cb72141f9c48fcbf02493f34d21c4b001

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

4

activitats recreatives i per la resta de normativa general o sectorial i les ordenances
municipals que confereixen potestats d’intervenció a aquest Ajuntament per a la
prevenció i control de les activitats dels ciutadans i les empreses, i en definitiva, la
prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment previ a llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable, i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
2. La descripció del fet imposable té al seva fonamentació jurídica, entre d’altres en:
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Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics
i lesa activitats recreatives
Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives
I totes aquells disposicions legals vigents

Article 6. Quota tributària
La quantia de la taxa serà la resultant d'aplicar les següents tarifes:
TIPUS D’ACTIVITAT

QUOTA TRIBUTÀRIA

Activitat sotmesa a autorització ambiental

1.500,00 €

Activitat sotmesa a llicència ambiental

1.000,00 €
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Activitat sotmesa a règim de comunicació
(* S’aplicarà quan la superfície del local sigui de 200 m2 o

500,00 €

més)
Activitats innòcues
(* S’aplicarà quan la superfície del local sigui de 200 m2 o

500,00 €

més)
Habitatges d’ús turístic

100,00 €

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

13/11/2020 SECRETARIA

Disposició Addicional
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin
aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a
preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb
el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
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Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7
reguladora de la taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal núm. 7
reguladora de la taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions de l’Ajuntament de l’Aldea, aquesta serà objecte
de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en vigor l’endemà de
l’esmentada publicació.”
Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=291
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, Carlos Gilabert Mangrané, Simón Falcó Moreso, Albert Borràs Tafalla, Antoni
Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada i Joaquim Cugat Paulino.
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ
PROVISIONAL DE 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 (NÚM. EXP.: 2020/788)
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15
a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
L’Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus urbans, va ser aprovada per acord de Ple de
data 1 de juny de 2005, i es va publicar en el BOP de Tarragona núm. 193 del dia 23
d’agost de 2005.
Vista la memòria de la regidoria d’Acció Urbana i Rural de 10 de setembre de 2020 en
que s’exposa que, des de l’Ajuntament s’ha d’afavorir la recollida selectiva de residus,
instal·lant a tal efecte illes de recollida selectiva en substitució dels contenidors existents
als polígons industrials i, a més, en aquelles activitats que ho han necessitat, s’han
instal·lat contenidors de recollida selectiva com a servei suplementari, independent de
les mencionades illes.
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Com a conseqüència, es canvia el quadre tarifari, en el sentit que les activitats que
generen una gran quantitat de residus i que, per tant, necessiten d’un servei
suplementari, veuran incrementada la taxa que fins a aquest moment es venia pagant.
Aquesta tipologia d’aprofitaments especials són susceptibles de prestar-se mitjançat el
cobrament d’una taxa, tal com resulta del previst a l’art 20 del TRLRHL, aprovat pel
RDL 2/2004, de 28 d’abril.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 10 de setembre de 2020.
Vist l’informe de costos que s’ha emès en compliment del que disposa la memòria de la
regidoria d’Acció Urbana i Rural.

XAVIER ROYO FRANCH
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Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent
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:
Article 6. Quota tributària.
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es
determinarà en funció de la naturalesa i el destí dels immobles. A aquest efecte,
s'aplicarà la tarifa següent:
TIPOLOGIA D’IMMOBLES

IMPORT

Habitatge familiars

60,00 €

Magatzems / locals d’ús domèstic

60,00 €

Bars - Cafeteries - Bars Musicals- Restaurants Bar.

100,00 €

Hotels, Pensions , residencies, fondes

100,00 €

Locals industrials

75,00 €

Locals comercials

75,00 €

Locals industrials o comercials que disposin de servei suplementari

JOAN RALLO
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en la recollida de residus com a conseqüència del volum que generen

100,00 €

Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 7
reguladora de la taxa per prestació dels serveis d’intervenció integral de l’Administració
municipal en les activitats i instal·lacions, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
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Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal núm. 10
reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres
residus urbans de l’Ajuntament de l’Aldea, aquesta serà objecte de publicació íntegra en
el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en vigor l’endemà de l’esmentada publicació.”
Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=398

XAVIER ROYO FRANCH
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13/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Votacions
APROVAT per sis 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 amb 5 vots en contra dels Srs. i Sres. Simón Falcó Moreso, Albert
Borràs Tafalla, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada i Joaquim Cugat
Paulino.
5è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=812
6è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/226 DE DATA 19
DE JUNY DE 2020 SOBRE LA DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS A LES REGIDORIES.
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
“La delegació de competències resulta un instrument idoni quan del que es tracta és de
dotar una major eficàcia i celeritat a l’actuació municipal. Es per això que aquesta
alcaldia considera oportú conferir delegacions entenent-se com les potestats que
corresponen per iniciar, impulsar i dur a terme les accions necessàries relacionades amb
els diferents àmbits d’actuació.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

13/11/2020 SECRETARIA

En data 18 de juny de 2019 es va adoptar el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/218, pel
qual es va resoldre la delegació d’atribucions de l’Alcaldia a favor dels Regidors i
Regidores en diferents matèries.
En data 16 d’agost de 2019, mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 2019/294, es van
modificar la delegació de la Regidoria de Turisme.
Vist la renúncia de la Regidora Sra. Mª Pilar Centelles Mas presentada en data 10 de
maig de 2020 amb núm. RE 2020/1533 i donat coneixement al Ple celebrat en data 14
de maig de 2020.
Vist el nomenament del Regidor Sr. Carlos Gilabert Mangrané al Ple ordinari celebrat en
data 18 de juny de 2020.
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Atès que s’han d’efectuar les delegacions d’atribucions de les regidories que la Sra. Mª
Pilar Centelles Mas n’era responsable.
En base a les previsions contingudes a l’art 24 i ss del Reglament Orgànic Municipal,
aquesta Alcaldia considera necessari efectuar modificacions respecte les delegacions
de l’Alcaldia.
Per tot això, RESOLC:
Primer.- Determinar que amb efectes a partir del 19 de juny de 2020 s’efectuarà a favor
dels regidors i regidores que a continuació es detallen les delegacions d’atribucions en
relació amb les matèries específiques que s’assenyalen, per a la gestió, direcció interna,
inspecció i política dels serveis que es relacionen, així com potestat de signar propostes
d’acord en les matèries que específicament es relacionen:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

13/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Carlos Gilabert Mangrané
Salut: Relació en l’àmbit de Salut Pública amb els departaments de la Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal, Diputació de Tarragona i d’altres entitats. Campanyes i
xerrades divulgatives sobre hàbits saludables.
Espais Verds: Manteniment, conservació i neteja dels espais públics, gestió de parcs i
jardins, conservació i vigilància de zones verdes. Exercici del control sanitari del medi
ambient, contaminació atmosfèrica, proveïment d’aigua, sanejament d’aigües residuals,
residus urbans i industrials, gestió de la recollida d’escombraries, desenvolupament de
propostes de les infraestructures relacionades amb la qualitat de les aigües, de l’aire i
de la gestió de residus, eficiència energètica, potenciar la innovació en la gestió del medi
ambient al municipi. Manteniment del “Xoperal”.
Sra. Irene Negre Estorach, que té atribuïdes les regidories d’Afers Interns i
Institucionals, Ciutadania i Acció Ciutadana, se li atribueix una nova regidoria:
Acció Cultural: Promoció i difusió de la cultura. Programació del cicle festiu i projectes
de promoció cultural. Equipaments culturals. Biblioteca. Declaració de monuments.
Associacions Culturals. Relacions amb entitats públiques i privades en l’àmbit de la seva
competència. Patrimoni cultural. Arxiu municipal.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

13/11/2020 SECRETARIA

Sra. Berta Royo Cervera, que té atribuïdes les regidories de Foment a les Persones,
Acció Comercial i Turisme, se li atribueix una nova regidoria:
Igualtat: Igualtat de gènere i exclusió social.
Segon.- En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment de la Regidora
delegada, aquesta Alcaldia assumirà, directa i automàticament les competències
delegades, com a titular de la competència originaria, entenent-se a aquest efectes
exercida la potestat de avocació en base a la present resolució, sense necessitats de
nova resolució expressa en aquest sentit.
Tercer.- Les regidories delegades hauran d’informar periòdicament a l’Alcalde- resident
de la gestió de les delegacions respectives i especialment en qualsevol moment dels
actes o incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant al
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funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els seus interessos i la
bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i la relació
amb d’altres Administracions Públiques.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les regidories delegades, entenent-se acceptada
la competència delegada de forma tàcita, i si dintre del termini de les 24 hores següents
no es manifesta res en contra, o es fa ús de la delegació.
Cinquè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc i
publicar-la al Butlletí Oficial de la Província i al web de la Corporació, en compliment
dels articles 44.2, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=816
7è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/290 DE DATA 11
D’AGOST DE 2020 SOBRE LA MOCIÓ, CONSENSUADA ENTRE L'ASSOCIACIÓ
CATALANA DE MUNICIPIS (ACM) I LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE
CATALUNYA (FMC), PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS.
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
“La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat
de resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les
entitats i també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem
preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració
més propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i
veïns, se’ns ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta
vegada, de manera generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i
treballadors públics hem actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres
respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats
per afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents
per a la recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat
dels mitjans locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos
econòmics i financers per a poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla
de despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les
mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap
dels anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens
locals. El compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació
de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals.
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Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys
si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat
gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives
per la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió
que viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments
legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però
també estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments
jurídics que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies
i els serveis impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem
patint. Al costat d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà
de l’harmonització financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les
limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin
l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que
s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament
jurídic que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la
FEMP van signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a
desenvolupar una mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a
la cultura” que es va plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost,
de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.
Les propostes que s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei,
malgrat que posen a disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint
unes condicions que no s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc
de facilitar l’ús de romanents de tresoreria per a despeses generals per part dels
ajuntaments, se n'estableix la transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec,
a l'Administració General de l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir
de 2022. Com a contrapartida, s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros
al qual només tindran accés, en proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis
que transfereixin els seus romanents, amb els riscos de liquiditat que això els podrà
comportar, flexibilitzant únicament la regla de la despesa per a l’any 2020, i generant un
greuge respecte als municipis que no disposen en l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari,
resolc:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de L’Aldea a l’acord signat per la FEMP
i el Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar
una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i
instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions
financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit
extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una
dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.
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SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals
puguin disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinarlos a mesures per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals.

XAVIER ROYO FRANCH
13/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

13/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

A la vegada, que es garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat
al crèdit estatal extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les
entitats locals i evitar, d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la
pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament
amb les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les
administracions locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves
regulacions i plans de desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos.
L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la corresponent línia de compensació
econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol
nova regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i
econòmic en els ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament
de Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat
Espanyol, a la FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus
grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el
seguiment del suport de les mesures proposades en les administracions locals del
nostre país.”
Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=858
8è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2020/333 DE DATA 8
DE SETEMBRE DE 2020 D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST 2021.

JOAN RALLO
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Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia:
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“Fets
1. La Intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de
l’exercici següent abans del dia 15 de setembre de l’exercici en curs.
2. L’alcaldia pel decret 2020/95 de 05/03/2020 va aprovar el pla pressupostari a mig
termini per al període 2021-2023 el qual és la base per a la confecció de les línies
fonamentals del pressupost.

XAVIER ROYO FRANCH
13/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

13/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

3. L’alcaldia ha proposat les següents línies fonamentals.

INGRESSOS
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
Capítol 6. Alineació d'inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Despeses corrents
Capítol 5. Fons de contingència
Fons de contingència
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Despeses de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2021
2.240.691,68
100.812,53
529.870,59
1.143.295,64
12.826,00
4.027.496,44
0,00
390.619,00
390.619,00
0,00
0,00
0,00
4.418.115,44
2021
1.196.084,84
1.616.944,50
500,00
595.753,58
3.409.282,92
20.810,65
20.810,65
766.842,45
0,00
766.842,45
0,00
0,00
0,00
4.196.936,02

4. L’alcaldia ha resolt iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe
corresponent.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Informe: Favorable
2. Fonaments de dret

XAVIER ROYO FRANCH
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1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les línies
fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar compliment als
requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les
corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels
pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent
informació:








Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació
de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar
el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat
i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del sistema
europeu de comptes.
Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant
pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.
Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.

JOAN RALLO
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RESOLC
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
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INGRESSOS
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
Capítol 6. Alineació d'inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Despeses corrents
Capítol 5. Fons de contingència
Fons de contingència
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Despeses de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2021
2.240.691,68
100.812,53
529.870,59
1.143.295,64
12.826,00
4.027.496,44
0,00
390.619,00
390.619,00
0,00
0,00
0,00
4.418.115,44
2021
1.196.084,84
1.616.944,50
500,00
595.753,58
3.409.282,92
20.810,65
20.810,65
766.842,45
0,00
766.842,45
0,00
0,00
0,00
4.196.936,02

2. Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
a)
b)
c)
d)
e)

Compleixen l’estabilitat pressupostària
Compleixen la regla de la despesa
Compleixen l’equilibri pressupostari
Compleixen l’anivellament pressupostari
Compleixen l’objectiu del deute

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de
l’exercici actual són les següents:

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

PREVISIÓ
2020
2.094.104,37
94.217,32
495.206,16
1.096.694,00
12.100,00
3.792.321,85
0,00
390.619,00
390.619,00
0,00
0,00
0,00
4.182.940,85

VARIACIÓ
2020-2021
0,0700
0,0700
0,0700
0,0425
0,0600
0,0620
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0562

PREVISIÓ
2021
2.240.691,68
100.812,53
529.870,59
1.143.295,64
12.826,00
4.027.496,44
0,00
390.619,00
390.619,00
0,00
0,00
0,00
4.418.115,44

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2

2020
1.190.134,17
1.608.900,00

2020-2021
0,0050
0,0050

2021
1.196.084,84
1.616.944,50
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Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

500,00
595.753,58
20.810,65
3.416.098,40
766.842,45
0,00
766.842,45
0,00
0,00
0,00
4.182.940,85

0,0000
0,0000
0,0000
0,0041
0,0000

Ajustos SEC
Capacitat/Necessitat
de
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

0,00

-197.203,66

0,00
0,00
0,00
0,00

23.975,76
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,0000
0,00
0,00
0,00
0,0033

500,00
595.753,58
20.810,65
3.430.093,57
766.842,45
0,00
766.842,45
0,00
0,00
0,00
4.196.936,02

4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
Intervencions
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=950
9è.- DONAR COMPTE DEL MANIFEST DELS ALCALDES DE LES TERRES DE
L’EBRE FRONT AL TRANSVASAMENT A SANTANDER.

JOAN RALLO
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Es dona compte del següent manifest:
“Els Alcaldes de les Terres de l’Ebre aquí presents, davant l’acord del dia 11 de juny de
2020 de la Comissió de Govern de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) de
transvasar 4,99 hm3 d’aigua del riu Ebre a Santander i que aquest mes de juliol
previsiblement l’aprovarà el Consell de Ministres del Govern de Madrid, volem
manifestar:
1.- Que la gestió i els objectius de les polítiques d’aigua de qualsevol govern han de
contemplar els principis de la Directiva Marc d’Aigües (DMA) de la Comissió Europea
aprovada l’any 2000 per la UE on també hi participa el Govern espanyol.
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2.- L’objectiu fonamental de la DMA és la prevenció del deteriorament de l’aigua, la
recuperació de la mateixa si està en mal estat com també el manteniment en bon estat
dels rius, les zones humides, les costes i les aigües subterrànies de tota Europa.
3.- Cal garantir l’equilibri entre les demandes i els recursos d’aigua disponibles, assumint
les limitacions que té cada demarcació hidrogràfica prevenint la disminució dels seus
recursos els pròxims anys amb motiu del canvi climàtic.
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4.- És fonamental tindre un diagnòstic acurat i real de la gestió actual que es realitza a
la conca hidrogràfica del Cantàbric, posant màxima incidència en la gestió de la xarxa
d’abastament urbà, els plans de creixement urbanístic tant com l’estat i disponibilitat de
les aigües subterrànies i sobretot saber l’estat ecològic dels rius Pas i Besaya.
5.- En plena discussió del tercer cicle de planificació del Pla Hidrològic de l’Ebre 20212027, autoritzar l’esmentat transvasament a Santander, sense tindre definit quin serà el
model i els seus objectius, ens situa en una política de servituds i de fets consumats que
ens obliga a pensar que la CHE i per extensió el Ministerio pera la Transición Ecológica,
no tenen cap intenció d’assumir criteris i objectius de caràcter mediambiental sostenible
sinó que tan sols fan una continuïtat de les velles polítiques basades en més regadius i
més embassaments per una nova tanda de transvasaments com el de Santander a partir
d’ara emmascarats com a “minitransvasaments”, el que suposa afeblir encara més el
Riu Ebre.
6.- Els alcaldes aquí presents ens comprometem a seguir minuciosament i oposar-nos
a l’aprovació de qualsevol detracció d’aigua que es realitzi a la Conca Hidrogràfica de
l’Ebre mentre no tinguem assegurada la pervivència física del Delta i el bon estat
ecològic de l’aigua del tram final del riu al seu pas per les Terres de l’Ebre.
El Delta l’Ebre està desapareixent. És un ecosistema singular, zona humida única,
d’importància estratègica internacional on vivim 60.000 persones amb unes economies
basades en la bona i equilibrada gestió encaminades a preservar els valors ambientals
de l’Ebre que facin possible un cabal ecològic real permetent l’arribada d’aigua i
sediments per mantenir la integritat física del Delta de l’Ebre.
Intervencions.-

JOAN RALLO
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=990
10è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2020/217 AL
2020/338.
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia des del número 2020/217 al 2020/338.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=1078
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11è.- PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DEL REGIDOR SR. SIMON
FALCÓ MORESO. NÚM. EXP.: 2020/792.
Es dona compte del següent.
“Vista la renuncia al càrrec de Regidor d’aquest Ajuntament, presentada pel Sr. Simon
Falcó Moreso, acreditada mitjançant escrit amb reg. d’entrada núm. 2020/2905 de data
1 de setembre de 2020.

XAVIER ROYO FRANCH
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Vist que segons la documentació obrant en aquest Ajuntament en relació a les eleccions
municipals celebrades en data 26 de maig de 2019, la persona que figura en la llista
presentada per la formació L’Aldea en Positiu-Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, en qualitat de candidata núm. 8 és la Sra. Estefania Blanch Llosa.
En base al que disposa l’art.182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim
Electoral General; i la Instrucció de data 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral
Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals, i l’atribució a tal efecte
conferida a aquest òrgan,
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament
del Sr. Simon Falcó Moreso, pertanyent al grup municipal de L’Aldea en PositiuEsquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal.
Segon.- Trametre còpia certificada d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal
que procedeixi a remetre la credencial de la Sra. Estefania Blanch Llosa, en la seva
qualitat de candidat núm. 8 a la llista presentada per L’Aldea en Positiu-Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal relació a les eleccions municipals
celebrades en data 26 de maig de 2019, als efectes que pugui prendre possessió del
seu càrrec.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=1092

13/11/2020 SECRETARIA

12è.- INFORMES D’ALCALDIA.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020091701?ts
=1525
13è.- PRECS I PREGUNTES.
Intervencions.-
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No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 21:55 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 19 pàgines,
el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i data indicats
l'encapçalament.
El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura
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L’Alcalde-President
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