ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA
Número: 5/2020.
Data: 12 de novembre de 2020.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 20:45 hores
Lloc: Sessió celebrada telemàticament.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH
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26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

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

- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea

Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia dotze de novembre
de dos mil vint, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen telemàticament 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.

JOAN RALLO
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26/11/2020 SECRETARIA

1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE DATA 17 DE
SETEMBRE 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 17 de setembre de 2020 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 l’acta corresponent a la sessió de data 17 de
setembre de 2020.
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=14
Votacions.S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020.
2n.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ESTEFANIA BLANCH LLOSA DEL
CÀRREC DE REGIDORA DE L'AJUNTAMENT DE L'ALDEA. NÚM. EXP.:
2020/1015.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 17 de setembre de 2020 va
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Simón
Falcó i Moreso.
La credencial de la nova regidora que ha d’ocupar la regidoria vacant va ser lliurada
per la Junta Electoral Central en data 30 de setembre de 2020, a favor de la Sra.
Estefania Blanch Llosa, atesa la seva inclusió en el lloc vuitè, de la llista de persones
candidates presentada per la formació L’Aldea en Positiu-ERC-AM, a les eleccions
municipals de 26 de maig de 2019.
D’acord amb el previst en l’art. 108.8 de la LOREG i art.75.7 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, als efectes de que la Sra. Blanch
pugui exercir com a Regidora de l’Ajuntament de l’Aldea és necessari que procedeixi a
prendre possessió de dit càrrec, un cop formulades les corresponents declaracions
sobre causes de possible incompatibilitat, d’activitats i béns, mitjançant la fórmula de
jurament en càrrecs i funcions públiques, establerta en el RD 707/1979, de 5 d’abril.
Per tot això, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció del següent ACORD:
1.- Procedir la presa de possessió de la Sra. Estefania Blanch Llosa, del càrrec de
Regidora de l’Ajuntament de l’Aldea, en substitució del Sr. Simon Falcó Moreso,
després de la renúncia voluntària d’aquest.
I per això i d’acord amb el procediment legalment establert, l’Alcalde pregunta a la Sra.
Estefania Blanch Llosa, si:
«¿Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat ?»
La Regidora respon afirmativament, utilitzant la fórmula: sí ho prometo per imperatiu
legal i pel poble de L’Aldea sent tot un honor.
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Després de la presa de possessió com a Regidora s’incorpora a la Sessió la Sra.
Estefania Blanch Llosa.
Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=38
3r.- PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE
LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.:
2020/849.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Examinada la proposta d’amortització de la plaça d’auxiliar administratiu/va i en
conseqüència de modificació de la plantilla orgànica.
_
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de
l’organització als canvis produïts de forma que la mateixa reprodueixi una imatge fidel
de la realitat econòmica i organitzativa subjacent.
_
Considerant que la plantilla orgànica és consubstancial amb la potestat
d’autoorganització prevista als articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i 4.1.a) del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals -ROF-, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre; quedant exclosa de l’obligatorietat de negociació amb les organitzacions
sindicals.
_
Considerant que per circumstàncies pressupostàries, la plantilla pot no incloure tots els
llocs de treball previstos a la RLT com reconeix la Sentència del TX de 20 d’octubre de
2008.
_
Considerant que l’aprovació de la plantilla i conseqüentment de la seva modificació,
correspon a l’Ajuntament Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, sense que tal
atribució pugui ser objecte de delegació.
_
Considerant que per a la modificació de la plantilla, aprovada juntament amb el
Pressupost municipal, han de seguir-se els mateixos tràmits que per a l’aprovació
d’aquest últim, per així exigir-ho l’article 126.3 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-.
ES PROPOSA:
PRIMER.- La modificació de la plantilla orgànica pel que fa a l’amortització de la plaça
d’auxiliar administratiu/va.
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, per termini de 15 dies
hàbils, per tal que els interessats / les interessades puguin examinar-lo i presentar les
reclamacions que considerin oportunes, davant l’Ajuntament Ple. Així mateix es
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publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al seu lloc web.
_
L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es
presenten reclamacions, per a la qual cosa l’Alcaldia elevarà l’acord a definitiu i
ordenarà la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província .
_
En cas que es presentin reclamacions s’elevarà, en el termini d’un mes, a l’Ajuntament
Ple, proposta d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la
modificació de la plantilla.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=154

26/11/2020 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 cinc abstencions dels Srs. i Sres. Albert Borràs Tafalla,
Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.
4t.- APROVACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS A LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA REFERENT A LA GESTIÓ D’INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2020/1052.

XAVIER ROYO FRANCH
26/11/2020 SECRETARIA
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Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix
sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de 2015, de règim jurídic
del sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que les Administracions Públiques
prestaran, en l’ àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres
Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL),
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en
altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que
la mateixa Llei els hi atribueix.
En data 18 de juliol de 2005 es va signar el conveni regulador de la delegació de
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació
de Tarragona, l’abast del qual, es detallava en el corresponent acord de delegació.

JOAN RALLO
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La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps,
la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona
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marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels
mecanismes de delegació previstos en la legislació i incloure noves delegacions.
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i desprès del corresponent debat, amb
la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei
57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA:
Primer.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany
a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme
a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i
condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels
articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, els articles 3.1.k) i 141 de la LRJSP i article 7 del
TRLRHL.

XAVIER ROYO FRANCH
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-

Recaptació en període voluntari de les execucions subsidiàries

Segon.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions
conferides.
Tercer.- La delegació acordada té una durada de quatre anys a comptar des de la
data de l'acceptació per part de la Diputació de Tarragona. No obstant, sense
necessitat de nous acords, la durada de la delegació es podrà estendre per períodes
consecutius d'un any, si cap de les parts no notifica la decisió de donar-la per extingida
amb una antelació mínima de tres mesos a la data del venciment.
Quart.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament
dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per
la prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos.
Cinquè- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per a la
gestió dels serveis atribuïts.

JOAN RALLO
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Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida.
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea per la formalització d’aquells
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present
acord.
ANNEX I
“ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
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APARTAT 1
Delegació de la gestió tributaria dels ingressos de dret públic següents:
- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

XAVIER ROYO FRANCH
26/11/2020 SECRETARIA
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria
de gestió dels ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió
dels ingressos de dret públic.

APARTAT 2
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1.
2.
3.
4.

Taxa per guals
Taxa de clavegueram
Taxa de recollida d’escombraries
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sól,
subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores,
tant les que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com
les que no.
-

CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari.
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
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

d2c1ffbf22644eb5a221d03f883e0cd8001

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

6

pagament.
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació
d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau.
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació
en període voluntari dels ingressos de dret públic.
APARTAT 3

XAVIER ROYO FRANCH
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Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS:
1.
2.
3.
4.

Taxa per guals
Taxa de clavegueram
Taxa de recollida d’escombraries
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil
5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sól,
subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores,
tant les que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com
les que no.
-

CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS:

JOAN RALLO
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1. Sancions administratives
2. Multes coercitives
-

EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)

L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment.
L’expedició de diligències d’embargament.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de
pagament.
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d)
e)
f)
g)
h)

La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de
demora i costes.
La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en
l’exercici de les facultats delegades.
La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la
recaptació executiva dels ingressos de dret públic.

APARTAT 4
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA
MÒBIL
TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL
CONSTITUÏT EN EL SÓL, SUBSÓL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES, A
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES, TANT LES QUE AFECTIN A LA
GENERALITAT O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT, COM LES QUE NO

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de
comunicacions, diligències i actes, emissió de propostes de regularització
de la situació tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients
de regularització.
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans
municipals competents.
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASEGestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans
municipals es sol·licitin aquestes actuacions.
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes
dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
g) La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions
que es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que
s’imposin en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a
conseqüència del procediment d’inspecció.
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció
dels ingressos de dret públic.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=373
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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, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. NÚM. EXP.: 2020/894.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

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.3 reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, va ser
aprovada per acord de Ple de data 1 de juny de 2005, i es va publicar en el BOP de
Tarragona núm. 207 del dia 8 de setembre de 2005.
Vista la memòria de la regidoria d’Acció Urbana i Rural de 7 d’octubre de 2020 en que
s’exposa la necessitat de facilitat que qualsevol empresa, independentment del seu
volum de negocis, a l’hora de decidir la seva ubicació tingui com a referència el nostre
municipi i, d’aquesta manera, afavorir el desenvolupament dels diferents sectors
econòmics del municipi.
Posant en valor la situació geogràfica del municipi de L’Aldea, s’entén que hem de ser
competitius no només per aquest fet, sinó també en relació als municipis que ens
envolten i, per això es planteja un augment de beneficis fiscals a aquelles activitats
econòmiques, el volum de negocis de les quals sigui superior a un milió d’euros
anuals, que pretenguin implantar-se al municipi per primera vegada.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 8 d’octubre de 2020.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 3
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, amb el següent redactat:
A l’article 5è. Beneficis de caràcter potestatiu
Apartat 1.
1. A l’empara del que disposa l’article 88.2.a) del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, els qui
iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial, i tributin per quota municipal,
gaudiran d’una bonificació de 50% de la quota tributària durant 5 anys, a comptar
des de la fi de l’exempció prevista en la lletra B) de l’apartat 1 de l’article anterior.
Aquest període caducarà, en tot cas, una vegada transcorreguts 5 anys.
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Per poder gaudir de la bonificació es requereix que l'activitat econòmica no s'hagi
exercit anteriorment sota cap altra titularitat, en els termes regulats a l’apartat B de
l’article 4.1 de la present Ordenança.
Quan es tracti de subjectes passius per l'impost que ja estiguessin realitzant en el
municipi activitats empresarials subjectes al mateix, no es considerarà que s'inicia
una nova activitat en els següents casos:
a)
b)
c)

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

d)

Quan l'alta sigui deguda a canvis normatius en la regulació de l'impost.
Quan l'alta sigui conseqüència d'una reclassificació de l'activitat que s'estava
exercint.
Quan l'alta suposi l'ampliació o reducció de l'objecte material de l'activitat que ja
s'estava realitzant.
Quan l'alta sigui conseqüència de l'obertura d'un nou local per a la realització de
l'activitat per la qual ja s'estava tributant.

Apartat 2.
2. A l’empara del que disposa l’article 88.2.b) del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
s’aplicarà una bonificació per creació d’ocupació quin import es determinarà
mitjançant l’aplicació d’un percentatge sobre la quota tributària, per aquells
subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin incrementat la mitjana de
la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit durant el període impositiu
immediat anterior al de l’aplicació de la bonificació, en almenys cinc (5)
treballadors/es, en relació amb el període anterior a aquell, en els centres situats
en el municipi segons la següent escala:
INCREMENT DE PLANTILLA
Entre 5 i 15 treballadors
Entre 15,01 i 25 treballadors
Més de 25,01

BONIFICACIÓ
35%
45%
50 %

Per al càlcul de la mitjana es multiplicarà el nombre de treballadors amb contracte
indefinit existent en cada període pels dies que han estat en actiu durant aquest i
es dividirà el resultat pels dies de durada del període, o per 365 dies si aquest és
d’un any, amb les següents particularitats:
 En els supòsits d’absorció, fusió i transformació d’empreses el còmput de les
plantilles de l’any base es realitzarà atenent a la situació conjunta de les
empreses afectades abans i després de l’operació.
 En el supòsits de subjectes passius que realitzin activitats en més d’un municipi
no es considerarà increment de plantilla el trasllat de treballadors ja integrats
en l’empresa a centres d’activitat situats en el municipi.
 Quan es tracti de treballadors a temps parcial, es calcularà el nombre d’aquests
equivalent, en funció de la durada d’una jornada laboral completa.
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Aquesta bonificació, que té caràcter pregat, és compatible amb la regulada a
l’apartat anterior. S’haurà de sol·licitar dins del primer trimestre de l’any en el qual
és d’aplicació, juntament amb la documentació acreditativa.
Per poder gaudir d’aquesta bonificació serà condició necessària que el subjecte
passiu estigui al corrent en les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament de
L’Aldea.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2020 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. 3
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 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. 3
reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 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.2020111201?ts
=625
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

6è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL SOBRE MODIFICACIÓ 4/2020 EN LA
MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. NÚM. EXP.: 2020/1031.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Competència: Ple
Identificació de l’expedient
Expedient de modificació de crèdits 4/2020 en la modalitat de transferència de crèdit
Fets
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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:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Crèdits a augmentar:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Crèdit
inicial

Augment

Crèdit
definitiu

165/62301

Adequació enllumenat a LED

1.000,00

5.000,00

6.000,00

133/62900

Senyalització

10.000,00

8.000,00

18.000,00

162/46501

Consell Comarcal- COPATE - Gestió
250.000,00
Residus

30.000,00

280.000,00

132/22104

Vestuari i protecció. Guàrdies Municipals

4.000,00

6.000,00

10.000,00

1532/21000

Conservació de vies públiques

59.000,00

27.900,00

86.900,00

920/35900

Altres despeses financeres

500,00

300,00

800,00

920/21200

Manteniment edificis municipals

59.000,00

8.000,00

67.000,00

920/22200

Serveis telecomunicacions ( telèfons)

12.000,00

3.000,00

15.000,00

920/20300

Arrendaments de maquinaria instal·lacions
15.000,00
i utillatge

8.000,00

23.000,00

920/21300

Reparació
utillatge

17.000,00

5.000,00

22.000,00

920/21600

Reparació, manteniment
equip. Informàtics

19.000,00

3.000,00

22.000,00

920/62300

Inversions varies edificis municipals

4.000,00

2.000,00

6.000,00

942/46500

Consell Comarcal

52.000,00

7.100,00

59.100,00

Total

502.500,00

113.300,00 615.800,00

maquinaria

instal·lacions

i

i conservació

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

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Crèdits a disminuir:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Crèdit
inicial

Disminució

Crèdit
definitiu

132/16200

Formació i perfeccionament personal

4.000,00

3.600,00

400,00

920/16200

Formació i perfeccionament personal

2.000,00

1.600,00

400,00

338/22608

Festes Populars

140.000,00

59.174,00

80.826,00

338/20301

Arrendament
diverses

80.000,00

24.000,00

56.000,00

338/20635

Tradicions Bous

30.000,00

24.926,00

5.074,00

Total

256.000,00

113.300,00

142.700,00

materials

activitats
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2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit 4/2020 mitjançant
transferències així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe
corresponent.
3. L’interventor ha emès:
INFORME FAVORABLE
Fonaments jurídics

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

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

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Crèdits a augmentar:
Aplicació
Descripció
pressupostària

Crèdit inicial

Augment

Crèdit definitiu

165/62301

Adequació enllumenat a LED

1.000,00

5.000,00

6.000,00

133/62900

Senyalització

10.000,00

8.000,00

18.000,00

162/46501

Consell Comarcal- COPATE - Gestió
250.000,00
Residus

30.000,00

280.000,00

132/22104

Vestuari
i
Municipals

4.000,00

6.000,00

10.000,00

1532/21000

Conservació de vies públiques

59.000,00

27.900,00

86.900,00

920/35900

Altres despeses financeres

500,00

300,00

800,00

920/21200

Manteniment edificis municipals

59.000,00

8.000,00

67.000,00

920/22200

Serveis telecomunicacions ( telèfons)

12.000,00

3.000,00

15.000,00

920/20300

Arrendaments
de
instal·lacions i utillatge

15.000,00

8.000,00

23.000,00

920/21300

Reparació maquinaria instal·lacions i
17.000,00
utillatge

5.000,00

22.000,00

920/21600

Reparació, manteniment i conservació
19.000,00
equip. Informàtics

3.000,00

22.000,00

920/62300

Inversions varies edificis municipals

4.000,00

2.000,00

6.000,00

942/46500

Consell Comarcal

52.000,00

7.100,00

59.100,00

Total

502.500,00

113.300,00

615.800,00

protecció.

Guàrdies

maquinaria

i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei:
Crèdits a disminuir:
Aplicació
pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

Disminució

Crèdit definitiu

132/16200

Formació i perfeccionament personal

4.000,00

3.600,00

400,00

920/16200

Formació i perfeccionament personal

2.000,00

1.600,00

400,00
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338/22608

Festes Populars

338/20301
338/20635

140.000,00

59.174,00

80.826,00

Arrendament materials activitats diverses 80.000,00

24.000,00

56.000,00

Tradicions Bous

30.000,00

24.926,00

5.074,00

Total

256.000,00

113.300,00

142.700,00

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

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=981
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 cinc abstencions dels Srs. i Sres. Albert Borràs Tafalla,
Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.
7è.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL IV PLA DE POLÍTIQUES DE DONES
DEL BAIX EBRE 2021- 2024. NÚM. EXP.: 2020/1054.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“El Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar en sessió plenària de data 25 de
setembre de 2020 el IV Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre 2021-2024.
En el marc de la competència adquirida a través de l’Estatut, la Generalitat de
Catalunya va aprovar la “Llei de 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista”, on s’estipula la competència local relativa als Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
El Consell Comarcal del Baix Ebre desplega aquesta competència en el marc del
Contracte - Programa amb l’Institut Català de les Dones i concretament des de la Fitxa
28 relativa al Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
Aquest Contracte Programa menciona l’obligatorietat que l’ens local, en aquest cas el
Consell Comarcal, disposi d’un Pla de Polítiques de Dones al qual es poden adherir
tots els ajuntaments de la comarca si així ho desitgen.
Així doncs aquest Pla inclou sis eixos:
1. Establir les polítiques de dones com un eix transversal en l’acció de govern del
Consell Comarcal del Baix Ebre
2. Construcció d’una cultura per a un nou contracte social
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3. Incrementar la presencia i la participació de les dones en tots els àmbits de la
vida social
4. Reorganitzar el temps i els treballs per conciliar la vida familiar i laboral
5. Oferir una atenció integral davant de les necessitats de les dones
6. Programa per a l’abordatge integral de la violència masclista
Cadascun dels eixos conté un o més objectius generals que responen a determinades
problemàtiques o necessitats detectades durant el procés de diagnosi.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

Els objectius generals es concreten en un seguit d’objectius específics que, alhora,
serveixin per a definir les actuacions concretes.
Atès la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, que es complementa amb la Llei 17/2015, de 18 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes del Parlament de Catalunya, i en particular l’art. 6 d’aquest text
normatiu, el qual especifica quines són les funcions dels ens locals de Catalunya en
matèria de polítiques d’igualtat de gènere, atès la Llei 5/2008 del dret de les dones per
a l’erradicació de la violència masclista, així com la Llei 11/2014 de 10 d’octubre, per
garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, del
Parlament de Catalunya, i el text refós de 2015 referent a la Llei 7/2007 de l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic.
Per l’exposat es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Aldea al IV Pla de Polítiques de Dones del
Baix Ebre 2021-2024.
2.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=1447
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
8è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA DE
REBUIG A LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL
PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. NÚM. EXP.: 2020/1056.
“L’Ajuntament de L’ALDEA rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del
Tribunal Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr.
Quim Torra, escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els
nostres vots i després d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa
per damunt de la democràcia. Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder
per discriminar arbitràriament i que vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món
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municipal català tenim la necessitat d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de
forma conjunta. Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya volem MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat
que garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics
d’aquest ordre social.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials,
econòmiques, polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets
Fonamentals als quals els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc
d’una nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell
cultural, econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà
i s’ha convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al
Parlament, als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat
el seu desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha
optat per defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni
garanties a l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que
asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En
definitiva, una justícia que respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è.
president de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i
que estan emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i
desproporcionada que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de
l’estat, com en aquest cas la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total
solidaritat cap al president Torra que ha patit dos processos judicials injustos per
defensar des de la màxima institució del nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat
dels presos i dels exiliats i el dret d’autodeterminació.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres
representants, escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i
respectades podem créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la
dignitat institucional, la nostra màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des
de cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb
el suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9
de novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació
està emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la
persecució injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme
català. Una opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la
democràcia, el progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.”
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=1659
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

“No sorprèn la voluntat centralitzadora del govern estatal, que ja el 2018 es va
presentar una proposició de llei sobre el cos de bombers que finalment no va tirar
endavant. Ara, de nou, trobem dos textos que, en cas de ser aprovats, suposaran una
pèrdua d’autonomia per als territoris que, com Catalunya, tenim un model propi de
seguretat i emergències. Són el “Proyecto de acuerdo del consejo de ministros por el
que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias (PLEGEM)” i “la proposición
de Ley de coordinación de los Servicios de prevención, extinción de incendios y
salvamentos en el marco del sistema nacional de protección civil”. I preocupa
especialment que aquest debat es produeixi precisament ara, en mans del govern del
PSOE i PODEMOS.

XAVIER ROYO FRANCH

A Catalunya, els Bombers de la Generalitat existeixen des de 1982, i l’any 1994 es va
aprovar la llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció
d'incendis i de salvaments de Catalunya, i LLEI 4/1997, de 20 de maig, de protecció
civil de Catalunya. Normativa que permet desenvolupar les competències exclusives
en prevenció d’incendis i protecció civil, i que estableixen el model català, un model
propi, mixt (professional, voluntari, d’empresa).
A més, l’Estatut d’autonomia de Catalunya, en l’article 132, estableix que les
competències en protecció civil són pròpies. També l’article 176, s’indica que els
efectes de col·laboració amb l’estat espanyol no ha d’alterar la titularitat de les
competències que ens corresponen en matèria d’emergències i catàstrofes.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

9è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA-ERCAM PER MOSTRAR EL REBUIG A LA INVASIÓ DE COMPETÈNCIES QUE
SUPOSA LA LLEI ESPANYOLA DE BOMBERS. NÚM. EXP.: 2020/1055.

Els textos presentats pel govern espanyol, suposen una clara invasió de
competències, tan autonòmiques com locals. El PLEGEM concretament, preveu
òrgans de coordinació i direcció estatals i complementaris als ja previstos als plans
d’emergències de Catalunya, incloent l’obligació d’establir comitès de direcció
autonòmics complementaris als que tenim i fins i tot la potestat de l’estat de planificar i
conduir les operacions sobre el terreny.
La Ley de bomberos pretén regular aspectes de comunicació, formació i direcció, quan
per exemple ja existeix una escola de bombers que es va integrar a l’Institut de
Seguretat Pública de Catalunya l’any 2007. Els bombers són recursos operatius
integrats en els plans d’emergències de Catalunya que treballen coordinadament amb
altres cossos i amb la coordinació de protecció civil i la direcció de la conselleria
d’Interior.
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En definitiva són textos que pretenen homogeneïtzar els cossos sota la coordinació
única centralitzada i en mans de l’estat espanyol.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM de L’Aldea
demana l’aprovació dels següents acords:
1- Mostrar el rebuig a l’aprovació d’una llei de bombers estatal perquè suposa una
clara invasió de competències.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

2- Demanar al govern espanyol la retirada de les iniciatives “Proyecto de acuerdo del
consejo de ministros por el que se aprueba el Plan estatal General de Emergencias
(PLEGEM)” i “la proposición de Ley de coordinación de los Servicios de prevención,
extinción de incendios y salvamentos en el marco del sistema nacional de protección
civil”.
3- Exigir al govern espanyol el respecte a l’autonomia i competències territorials per
desenvolupar el seu propi model d’emergències.
4- Demanar a tots els diputats i diputades catalans que votin en contra dels textos en
totes les fases del debat parlamentari.
5- Mostrar l’agraïment i suport als bombers professionals i voluntaris i les persones
que treballen en el sector de les emergències per la feina que realitzen, sovint amb
condicions extremes.
Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al
Govern Espanyol, a la conselleria d’Interior i a les associacions de professionals de
bombers i a Bombers per la República.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=2157
Votacions.-

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
10è.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
SOBRE LA CONCESSIÓ DE COMPATIBILITATS A PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
L’Alcalde-President dona compte de les compatibilitats concedides al personal de
l’Ajuntament de l’Aldea mitjançant acords de la Junta de Govern Local celebrada en
data 22 d’octubre de 2020.
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Tots els Regidors i Regidores es donen per assabentats.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020111201?ts
=2640
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 20:45 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 20
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

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2020 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2020 ALCALDE-PRESIDENT

L’Alcalde-President
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