ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA.
Número: 4/2022.
Data: 19 de maig de 2022.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 20:10 hores
Lloc: Saló de Plens.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea
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Regidors/es:
- Irene Negre Estorach
- Josep Franch Pellisé
- José Caballé Estorach
- Berta Royo Cervera
- Carlos Gilabert Mangrané
- Antoni Gilabert Rodriguez
- Albert Borràs Tafalla
- Joaquim Cugat Paulino
- Estefania Blanch Llosa
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Secretària Accidental:
- Roser Noche Casanova
No assisteix:
- Elisabet Fabuel Quesada, del grup municipal Endavant L’Aldea.
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia dinou de maig de
dos mil vint-i-dos, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors i
Regidores assenyalats a l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en
Xavier Royo i Franch, a l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària.
Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022051901
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 ORDINÀRIA DE DATA 17 DE MARÇ
DE 2022.
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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 17 de març de 2022 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.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022051901?ts
=257
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió del dia 17
de març de 2022.
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2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/1738.
“FETS
L’Ajuntament de l’Aldea va encomanar a la Unitat d’Assistència en Recursos Humans
a ens locals, integrada dins de la Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del SAM,
de la Diputació de Tarragona l’elaboració de la Relació de llocs de treball d’aquest
Ajuntament (Exp. SAM 8004330008-2017-0006734).
Realitzats els treballs d’elaboració, la Diputació de Tarragona va presentar el Projecte
de Relació de llocs de treball, que inclou la següent documentació:
-

-

Proposta d’estructura organitzativa o organigrama de l'Ajuntament per àrees
funcionals.
Proposta de relació de llocs de treball, que inclou: les fitxes descriptives de cada
lloc de treball; el manual de valoració dels llocs de treball; les fitxes de valoració de
cada lloc de treball; la classificació dels llocs de treball; els nivells professionals i
l’estudi retributiu per als nivells professionals establerts; conclusions i
recomanacions del Projecte.
Modelatge a seguir per aprovar la relació de llocs de treball proposada.

En el procés de tramitació de la relació de llocs de treball, s’ha donat participació a la
representació de la part social, segons consta documentat a l’expedient amb les actes
de les reunions de negociació que han tingut lloc durant el procés.
Igualment, s’ha atorgat tràmit d’audiència a les persones interessades per termini de
quinze dies, durant el qual NO s’han presentat les següents al·legacions segons
consta al certificat d’aquesta Secretaria de data 17 de maig de 2022.
S’ha emès informe favorable de la Secretaria intervenció municipal sobre l‘adequació
de la relació de llocs de treball a la normativa vigent, així com, a les necessitats dels
diferents serveis d’aquest Ajuntament i el compliment dels límits màxims d’increments
establerts a la normativa pressupostària.
Igualment s’ha fiscalitzat de conformitat l’expedient de referència en aquesta fase del
procediment en relació amb la despesa que per aquest exercici suposa l’aprovació de
la Relació de llocs de treball.
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Per a exercicis futurs, la Secretaria Intervenció Municipal ha informat que la despesa
que es proposa resta condicionada a l’existència de dotació pressupostària adequada i
suficient en el pressupost de l’Ajuntament i al compliment de les limitacions establertes
a la normativa vigent, en especial, a les corresponents Lleis de pressupostos generals
de l’Estat.
FONAMENTS DE DRET
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La Legislació aplicable a tenir en compte és la següent:
-

Els articles 31 i a 38, 69 i 74 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre
(TREBEP) i la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció
pública (L30/84) en la part vigent segons la DF 4a del TREBEP.

-

Els articles 61 a 64 del Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre (TRET).

-

Els articles 22.2.i) i 90.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL) i en termes similars l’art. 52.2.j) i 283 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

-

Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de
Règim Local (TRRL).

-

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques (L39/2015) i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic (L40/2015).

-

La Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de Llibertat Sindical (LO 11/1985).

-

El Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

-

Els articles 28 a 33 i art. 127 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual
s’aprova la Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals
Vigents a Catalunya en Matèria de Funció Pública (Dleg 1/1997).

-

Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals (D214/1990).

-

Els articles 8 i 9 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.

-

Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic i la Llei 22/2021, de 28 de
desembre de Pressupostos Generals de l’Estat para l’any 2022.
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-

Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local.

En l’expedient d’aprovació de la relació de llocs de treball s’ha seguit la tramitació
legalment establerta, tant pel que fa a la participació de les organitzacions sindicals
legitimades a efectuar la preceptiva negociació col·lectiva (art. 37 TREBEP), com en
relació amb el tràmit d’audiència a les persones interessades (art. 82 L 39/2015).
En l’elaboració de l’organigrama de l’Ajuntament i de la relació de llocs de treball que
es proposa, s’ha tingut en compte els serveis que presta l’Ajuntament, d’acord amb les
necessitats actuals, però també s’han previst les necessitats que es plantejaran en un
futur. Per tant, la relació de llocs de treball es considera adequada a les necessitats
dels diferents serveis.

XAVIER ROYO FRANCH
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La relació de llocs de treball proposada té el contingut establert als arts. 30 i 31 del D
214/1990:
a) La denominació del lloc i el seu enquadrament orgànic.
b) Les característiques essencials del lloc, incloent si s’escau, les funcions
específiques atribuïdes.
c) Els requisits exigits per ocupar el lloc de treball.
d) El complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, com
també, si s’escau, el complement específic corresponent.
e) La forma de provisió del lloc.
f) L’organigrama funcional.
g) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els
criteris de titulació, especialització, responsabilitat, comandament, esforç,
dificultat, dedicació, incompatibilitat, perillositat i penositat.
h) L’anàlisi prèvia a la definició de cada lloc i la descripció de cada lloc i la seva
posterior classificació, als efectes de determinar, en el cas dels llocs reservats
a funcionaris de carrera, un dels 30 nivells que quantifiquen el complement de
destí assignat, i si s’escau, el complement específic.
La jurisprudència del Tribunal Suprem (STS de 9 d’abril de 2014) té establert que és
perfectament possible que les relacions de llocs de treball no s’executin en la seva
totalitat en l’exercici pressupostari corresponent. “(...) Nada impide que un
Ayuntamiento, en el ejercicio de su potestad de autoorganización y del principio de
autonomía municipal, pueda alcanzar y cerrar acuerdos con las organizaciones
sindicales en relación con el personal a su servicio para ejercicios futuros si bien el
contenido de dichos pactos y acuerdos puede ser que no se lleve a efecto como
consecuencia de los límites establecidos en la legislación presupuestaria, tal y como
se señaló anteriormente. Y así, es perfectamente posible que las Relaciones de
Puestos de Trabajo no se ejecuten en su totalidad en el ejercicio presupuestario
correspondiente por diferentes motivos y circunstancias, entre los cuales, sin duda
alguna, se encuentra la imposibilidad legal de aplicarlas íntegramente en atención a la
limitación que pueda fijarse legalmente para cada ejercicio presupuestario, la cual,
lógicamente, prevalece sobre los acuerdos que hayan podido ser suscritos."
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar l’estructura organitzativa de l’Ajuntament de l’Aldea que s’estableix en
l’organigrama funcional i de llocs de treball.
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Segon. Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de l’Aldea, com expressió
ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a aquesta corporació que inclou
tant a funcionaris com a personal laboral i, en el seu cas, personal eventual, així com,
les fitxes descriptives, les fitxes valoratives, els nivells professionals i la definició de les
característiques de cada lloc de treball, i, si s’escau, les funcions específiques
atribuïdes, en els termes dels arts. 30 i 31 del D 214/1990, i que alhora suposarà:
o

Aprovar i crear els llocs de treball de tota la corporació amb la seva corresponent
denominació, que inclou els llocs de treball necessaris en l’actualitat, així com, els
d’un futur relativament immediat. En aquest darrer cas, per proveir aquests llocs
caldrà dur a terme els previs processos selectius, ja sigui per promoció interna o
lliure, amb respecte a les limitacions de la normativa pressupostària general i, quan
correspongui, amb la supressió del lloc de treball d’inferior grup/subgrup que resti
vacant.

o

Crear llocs de treball de personal funcionari per a tots els llocs que realitzin
funcions pròpies d’aquest règim jurídic, sens perjudici que puguin restar vacants
fins que sigui possible la seva provisió reglamentària amb la correlativa supressió
dels corresponents llocs de personal laboral.

o

Classificar tots els llocs de treball de la corporació, tant de personal laboral com
funcionari, segons la classificació establerta per a la funció pública.

o

Aprovar la nova estructura retributiva per a tots els empleats públics i empleades
públiques d’aquest Ajuntament, que serà l’establerta per a la funció pública, que es
desglossa en els següents conceptes: sou, triennis, complement de destinació,
complement específic i complement personal transitori, si escau, sens perjudici
d’aquelles retribucions complementàries no periòdiques ni fixes, ni tampoc
d’aquelles altres retribucions recollides a la normativa (indemnitzacions per raó del
servei i retribucions diferides).

o

Aprovar la taula retributiva per nivells professionals per a tot el personal.

Tercer. Establir que els imports individuals que suposin increment retributiu per a llocs
de treball resultants de la valoració, es faran efectius, si existís crèdit suficient i
adequat per realitzar-los, de la següent forma, sempre i quan la normativa ho permeti i
aquest Ajuntament disposi de dotació pressupostària al Capítol 1 de despeses de
personal a aquests efectes, tenint en compte que aquestes dades corresponen a
dades de l’exercici 2021, segons consten al projecte inicial de la RLT, i s’hauran d’anar
actualitzant anualment segons el que estableixi la Llei de Pressupostos de l’Estat de
cada exercici.
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Per tal de realitzar els ajustos i els increments i poder arribar a les retribucions brutes
anuals que corresponen segons la taula escollida, d’acord amb el compromís adquirit,
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l’Ajuntament opta en aplicar un percentatge anual no lineal, en diferents exercicis
pressupostaris (d’un 10% anual fins arribar al 100% i atenent a criteris econòmics a
partir del 2023), sobre la diferència entre les quantitats: “Retribució bruta anual segons
la taula escollida (A)” i “Retribució bruta actual que s’està percebent (B)”1.
Aquest percentatge sobre la diferència entre A i B s’aplicarà en diferents exercicis
pressupostaris fins absorbir tot l’increment.
Examinades les aplicacions de despesa del Capítol 1 del pressupost municipal vigent, i
tenint en compte les limitacions establertes a la vigent normativa pressupostària
general a efectes de l’increment de retribucions del personal funcionari i de la massa
salarial de personal laboral:

XAVIER ROYO FRANCH
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NO existeix crèdit suficient i adequat per realitzar els increments retributius derivats
de l’aprovació de la relació de llocs de treball que es proposa, per la qual cosa en
aquest exercici previsiblement no es durà a terme cap increment sens perjudici del
compromís d’executar-los en futurs exercicis sempre i quan sigui possible en els
termes indicats anteriorment.

Quart. Establir que s’aplicarà un complement personal transitori per a aquelles
persones ocupants de llocs de treball que, a resultes de l’aprovació de la relació de
llocs de treball i dels complements de destí i específics que en deriven, comporti una
minva del total de retribucions anuals en relació amb les que estigui percebent, en els
termes de la DT 2a del Dleg 1/1997. S’establirà aquest complement a favor de
l’ocupant actual del lloc fins abastar la diferència, que serà absorbida progressivament
per les retribucions complementàries provinents de qualsevol futura millora retributiva
que es pugui produir, llevat del complement de productivitat.
Cinquè. Dotar de característiques i contingut funcional els llocs de treball vinculats a
places ocupades de forma temporal per personal laboral temporal i indefinit no fix
d’aquest Ajuntament. Els referits llocs de treball, amb vocació de permanència, seran
proveïts, quan correspongui i sigui possible, mitjançant algun dels procediments
previstos a la normativa vigent. Prèviament es durà a terme els corresponents
processos selectius per l’adquisició de la condició de personal funcionari de carrera o
personal laboral fix, segons pertoqui.

ROSER NOCHE CASANOVA
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Sisè. Iniciar els tràmits per modificar la plantilla de personal d’aquest Ajuntament per
adequar-la a la normativa vigent.
Setè. Trametre còpia de la relació de llocs de treball, en el termini de trenta dies des la
seva aprovació, a l’Administració de l’Estat i al Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública de la Generalitat.
Vuitè. Publicar íntegrament la relació de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com, en
el Portal de transparència.
Novè. Notificar l’acord d’aprovació de la relació de llocs de treball a les organitzacions
sindicals i a la resta de persones interessades.
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Desè. Fer constar que contra l’acord d’aprovació de la Relació de llocs de treball es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant
del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent
al de la seva publicació.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022051901?ts
=275
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Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE PLANTILLA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.:
2022/762.
“FETS
L’Ajuntament de l’Aldea està tramitant l’aprovació de la Relació de llocs de treball, la
qual adverteix l'existència de dues places amb un règim jurídic que es considera que
no és l'adequat, al estar enquadrades com a personal laboral quan les funcions que
tenen encomanades són pròpies de cossos o escales de personal funcionari.
En data de 16 de maig de 2022 es va emetre per la Secretaria accidental informe en el
que es justificava la necessitat i conveniència de dur a terme la modificació de la
plantilla consistent en la modificació del règim jurídic, de laboral a funcionarial, de dues
places d’auxiliar administratiu de gestió.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

La Intervenció ha emès informe sobre la despesa que, si escau, implica l'aprovació de
la modificació de la plantilla, en el sentit següent:
Que la modificació de la plantilla proposada NO afecta al pressupost ja que no suposa
un increment de la despesa ja que queda compensada mitjançant la reducció d’altres
unitats o capítols de despeses corrents no ampliables ja que les places existents de
personal laboral (auxiliar administratiu/iva) vinculada a personal funcionarial
s’amortitzarà quan es proveeixi reglamentàriament la de personal funcionarial.
També es preveu l’adequació de la denominació del lloc de treball d’Auxiliar de
Biblioteca, que haurà de passar a denominar-se Auxiliar Tècnic/a i Dinamitzador/a del
Casal de Joves, sense que aquesta adequació suposo una modificació del seu grup o
subgrup de classificació.
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Que en relació amb la modificació proposada al Pressupost Municipal del present
exercici econòmic SI existeix consignació pressupostària suficient en el seu Capítol I ja
que existeix vinculació jurídica entre les aplicacions pressupostaries afectades.
Que el crèdit pressupostari SI és l'adequat a les obligacions que es deriven del
procediment intervingut, tot això a resultes de l'aprovació del propi Pressupost.

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

FONAMENTS JURÍDICS
 Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
 Els articles 126 i següents del Text Refós de les Disposicions vigents en matèria de
Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
 L'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
 L’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 Els articles 26 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment
en ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de
racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de
l'economia, sense que les despeses de personal puguin superar els límits que es fixin
amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i
que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut
d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment
de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
Si amb posterioritat a l'aprovació del Pressupost, que comprendrà com a Annex la
Plantilla de personal, fora necessària la modificació d'aquesta Plantilla, el procediment
per a l'aprovació de la nova Plantilla de Personal serà el mateix que per a l'aprovació
del Pressupost.
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Si aquesta modificació de la Plantilla de Personal afectés als crèdits consignats, haurà
de modificar-se conjuntament el Pressupost, en cas contrari, no serà necessari.
El procediment per dur a terme la modificació de la plantilla és el següent:
- L'aprovació de la modificació de la plantilla municipal, haurà de ser prèviament
informada per Intervenció, i haurà de ser aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

- Aprovada inicialment la modificació de la plantilla, s'exposarà al públic, previ anunci
en el Butlletí Oficial de la Província per quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. L'aprovació es
considerarà definitiva si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions;
en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
- A la vista de les al·legacions presentades i informades aquestes, si escau, el Ple de
la Corporació aprovarà definitivament la modificació de la plantilla, d'acord amb l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Aprovada la modificació de la plantilla, es remetrà còpia a l'Administració de l'Estat i
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, dins del termini de
trenta dies, sense perjudici de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Portal de transparència.
La competència per aprovar la plantilla de la Corporació és del Ple de la Corporació,
tal i com es desprèn de l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local.
L’art. 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament de personal al
servei dels ens locals estableix que la modificació de la plantilla no requereix la
publicació de tota la plantilla sinó únicament de l’abast concret de la modificació
esmentada.
L’art. 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern estableix que l’Administració pública, en aplicació del principi de
transparència, ha de fer pública la informació relativa a: (...) d) la plantilla, la relació de
llocs de treball i el règim retributiu.
PART DISPOSITIVA

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

Proposo al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal d’aquesta
Corporació consistent en modificació del règim jurídic de les següents places:
1. PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIAL
DENOMINACIÓ

PLACES

Auxiliar
Administratiu/iva

2

GRUP/
SUBGRUP

ESCALA

SUBESCALA

C/C2

Administració
general

Auxiliar

OBSERVACIONS
-
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2. PLANTILLA PERSONAL LABORAL

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

DENOMINACIÓ

PLACES

GRUP/ SUBGRUP OBSERVACIONS

Auxiliar Administratiu/iva

2

C/C2

Auxiliar
Tècnic/a
i
Dinamitzador/a del Casal de
Joves

1

C/C2

A amortitzar quan es proveeixi
reglamentàriament la de personal
funcionarial
-

Segon. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze dies
mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que
estimin pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions,
s'entendrà elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022051901?ts
=491
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
4t.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.
NÚM. EXP.: 2019/255.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

“Fets
El Ple d’aquest Ajuntament va acordar en sessió ordinària de data 21 de març de
2019, aprovar inicialment el document “Plànol de delimitació de mesures de prevenció
dels incendis forestals del municipi de L’Aldea”.
El document s'ha sotmès a informació pública, durant el termini d'un mes, mitjançant
publicació en el BOPT CVE 2019-03078 de data 5 d’abril de 2019, al DOGC núm.
7850 de data 9 d’abril de 2019 i a la seu electrònica sense que s'hagi presentat cap
al·legació al respecte.
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En data 6 de maig de 2019 s'ha rebut l’informe favorable del Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de
la Generalitat.
Fonaments de Dret
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en
terrenys
forestals.
En conseqüència, S'ACORDA:

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

PRIMER: Aprovar definitivament el document “Plànol de delimitació de mesures de
prevenció dels incendis forestals del municipi de L’Aldea”, elaborat per la Diputació de
Tarragona.
SEGON: Trametre el document definitiu al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals
del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat.
TERCER: Notificat el present acord a la Unitat de Medi Ambient de la Diputació de
Tarragona.
QUART: Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui menester, per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
CINQUÈ: PUBLICAR l’aprovació definitiva en el BOP de la província i en el taulell
d'anuncis del web municipal.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022051901?ts
=587
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DELS BÉNS
IMMOBILIARIS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT. NÚM. EXP.: 2022/764.
“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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L’Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la utilització privativa o
l'aprofitament especial dels béns immobiliaris propietat de l'Ajuntament, 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.
Mitjançant aquesta Ordenança Fiscal es grava la utilització privativa o aprofitament
especial dels béns immobiliaris propietat de l’Ajuntament i la cessió de l’ús de
qualsevol local propietat de l’Ajuntament als subjectes passius a què es refereix la Llei
general tributària.

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Vista la memòria de la regidoria d’Acció Esportiva, l’objectiu de la present modificació
és adequar la quota tributària del camp de futbol i de les pistes de tenis municipal i
incloure la pista coberta. Aquesta quota es fixa segons preus de mercat i s’estableixen
bonificacions del 70% per als ciutadans i ciutadanes que estiguin empadronats a
l’Aldea, així com també a les persones jurídiques, entitats i associacions locals.
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 17 de maig de 2022.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22
reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels béns
immobiliaris propietat de l'Ajuntament, amb el següent redactat:

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

“Article 5. Quota tributària:
La quota tributària de la taxa regulat en aquesta ordenança serà la que es fixa en les
tarifes contingudes en l'apartat següent:
Edifici, local o instal·lació

Tarifa

Ajuntament:
- Celebració de matrimonis civils i altres unions ................................... 100,00 €
Camp de futbol municipal:
- Lloguer per mig dia .............................................………….…..……........50,00 €
- Lloguer per dia .............................................……………........……........100,00 €
- Lloguer per una setmana ..........................................…….......…….......300,00 €
- Suplement per cada hora de llum elèctrica ............................................ 5,00 €
Pistes de tennis municipal
- Lloguer per mig dia .............................................………….…..……........50,00 €
- Lloguer per dia .............................................……………........……........100,00 €
- Lloguer per una setmana ..........................................…….......…….......300,00 €
- Suplement per cada hora de llum elèctrica .............................................. 1,00 €
Pistes coberta
- Lloguer per mig dia .............................................………….…..……........50,00 €
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-

Lloguer per dia .............................................……………........……........100,00 €
Lloguer per una setmana ..........................................…….......…….......300,00 €
Suplement per cada hora de llum elèctrica .............................................. 1,00 €

S’aplicarà una bonificació del 70% per la utilització privativa o aprofitament especial del
camp de futbol municipal, de les pistes de tenis municipals i de la pista coberta a les
persones físiques empadronades al municipi de l’Aldea i per a les persones jurídiques,
entitats i associacions que tinguin la seva seu al municipi de l’Aldea.
Aquestes tarifes venen referides a actes que no tenen finalitat lucrativa. Per a l’ús ó la
cessió amb aquesta finalitat s’establirà una tarifa especial a determinar per
l’Ajuntament, en funció de les característiques concretes de cada acte.”

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

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. 22
reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels béns
immobiliaris propietat de l'Ajuntament, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions,
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Tercer. Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal núm. 22
reguladora de la Taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial dels béns
immobiliaris propietat de l'Ajuntament, 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.2022051901?ts
=708

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per MAJORIA ABSOLUTA amb 6 vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier
Royo Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach,
Berta Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, i 4 abstencions dels Srs./es Antoni
Gilabert Rodríguez, Albert Borràs Tafalla, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch
Llosa.
6è.- DONAR COMPTE DEL PLA D’ACCIÓ DE L’EXERCICI 2022. NÚM. EXP.:
2022/549.
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2022/139 de data 7 d’abril:
“FETS
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1. Es va trametre al Ple l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2021 on es
posen de manifest debilitats, deficiències, errors i incompliments detectats durant
l’exercici del control intern de l’any 2021.
2. S’ha elaborat el pla d’acció partint de les debilitats posades de manifest en l’informe
anual de control intern mitjançant la següent metodologia:
S’han analitzat totes les incidències detectades, amb indicació de:
o
o
o

Tipologia d’actuació de control intern on s’han detectat
Òrgan gestor responsable de la incidència
Descripció de la incidència

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Per a cada incidència s’ha determinat si aquestes poden ser objecte d’una millora. Si
poden ser objecte de millora, s’han determinat les accions, amb indicació de:
o
o
o
o

Responsable de l’acció
Descripció de la mesura correctora
Data d’implantació prevista
Data de valoració

S’han numerat de l’1 al 3 totes les accions proposades per tal d’objectivar la valoració
del grau d’importància o rellevància tècnica, essent les que tenen el nivell 1 la major
importància i el 3 les de menor importància.
3. A partir de la metodologia descrita en l’apartat anterior es proposa a la Intervenció el
següent Pla d’acció per a esmenar debilitats posades de manifest en l’informe anual
de control intern de l’exercici 2021.

Actuació
CI

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

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

Valoració
Data
valoració
prevista

Contractació

Alcalde

Alcalde

Millorar el procediment de les
contractacions

Establir procediments de contractació.

1

durant l'exercici

2023

Central de
compres ACM

Alcalde

Alcalde

Millorar el procediment de compres

Fer us de la central de compres de l'ACM

1

2022

2022

Descripció de les mesures relacionades al pla d’acció

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

Acció: Contractació:
Mesura: s’haurien d’establir procediments de contractació segons la llei de contractes
del sector públic.
Acció: Central comptes ACM
Mesura: s’hauria de potencia l’ús de la central de compres l’ACM.
FONAMENTS JURÍDICS
L’article 38 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local disposa que el President de la
Corporació formalitzarà un pla d’acció que determini les mesures a adoptar per a
subsanar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que s’hagin posat de
manifest a l’informe resum anual del control intern.
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El Pla d’acció s’ha de formular en el termini màxim de tres mesos des de la remissió
de l’informe resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el
responsable d’implementar-les i el calendari d’actuacions a realitzar.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

S’haurà de trametre el Pla a l’òrgan interventor que valorar la seva adequació per a
solventar les deficiències indicades i, si escau, els resultats obtinguts i informarà al Ple
sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest a l’exercici del
control intern, permetent així que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures
correctores implantades per a la millora de la gestió econòmico financera.
La competència correspon a l’Alcalde, de conformitat amb l’article 38.1 del Reial
Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del sector públic local (RD/424/2017), i per l’article 21.1.s) de la Llei 7/1985
de 4 d'abril, de bases del règim local i l’article 53.1.u) del Decret legislatiu 2/2003 que
aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC;
Primer.- Aprovar el Pla d’acció de l’exercici 2022 per a fer front a les debilitats
posades de manifest a l’informe resum anual de control intern de l’exercici 2021.

Actuació
CI

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

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

Valoració
Data
valoració
prevista

Contractació

Alcalde

Alcalde

Millorar el procediment de les
contractacions

Establir procediments de contractació.

1

durant l'exercici

2023

Central de
compres ACM

Alcalde

Alcalde

Millorar el procediment de compres

Fer us de la central de compres de l'ACM

1

2022

2022

Descripció de les mesures relacionades al pla d’acció
Acció: Contractació:
Mesura: s’haurien d’establir procediments de contractació segons la llei de contractes
del sector públic.

ROSER NOCHE CASANOVA

Signatura 1 de 2

17/06/2022 SECRETARIA

Acció: Central comptes ACM
Mesura: s’hauria de potencia l’ús de la central de compres l’ACM.
Segon – Traslladar a l’Àrea de Intervenció la present resolució als efectes previstos a
l’article 38.3 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.
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Tercer – Caldrà informar al Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats amb la
finalitat que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures correctores
implantades. La periodicitat en què s’informarà al Ple serà anual.
Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2022051901?ts
=951

Signatura 2 de 2

XAVIER ROYO FRANCH
ROSER NOCHE CASANOVA

L’Alcalde-President

La Secretària Accidental

Xavier Royo Franch

Roser Noche Casanova

17/06/2022 SECRETARIA
Signatura 1 de 2

17/06/2022 ALCALDE-PRESIDENT

No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 20:10 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 17
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretària Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
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