ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 6/2017.
Data: 2 de novembre de 2017.
Hora d’inici: 21:00 hores.
Hora d’acabament: 21:50 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

- En Daniel Andreu i Falcó.
- Simón Falcó i Moreso
- Miriam Ferrando i Blesas
- Yolanda Tomàs i Ferré
- Natividad Bernal i Bermudez
- Albert Borràs i Tafalla
- Antoni Gilabert i Rodriguez
- Elisabet Zapater i Alifonso
- Jose Mª Pujol i Perella
- Rafa Puente i Batlle

- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC - AM
- PDECAT
- PDECAT
- PDECAT

NO ASSISTEIX:

- Albert Curto i Zapater

- ERC-AM

Secretària- Interventora:
- M. Rosa Pons i Ferré
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia dos de novembre de
dos mil disset, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors/res assenyalats a
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte
de celebrar sessió pública extraordinària.
Obert l’acte pel Sr. President, en primer lloc excusa l’absència del Regidor Sr. Albert Curto,
el qual no ha pogut assistir per raons de salut. Seguidament l’Alcalde manifesta el mal
estar i l’estupecfacció per la decisió judicial d’empresonar preventivament els Consellers i
Conselleres del Govern de la Generalitat de Catalunya, condemna aquesta resolució i la
lamenta profundament pel seu sentit antidemocràtic; la Sra. Zapater, com a portaveu del
grup municipal de PDCAT, se suma a les paraules de l’Alcalde, cita el nom de cadascuna
de les persones que han estat empresonades durant el dia d’avui, els dona el seu suport i
manifesta que li costa entendre que visquem en una democràcia ja que en una democràcia
real aquestes coses no passen. Comprovat que hi ha el quòrum legalment exigit per a la
vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre del dia i
s’adoptaren els següents acords:
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1r.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ANTONI GILABERT
I RODRÍGUEZ.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data 21 de setembre d’enguany va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. Montserrat Mola
Arques.
La credencial del nou regidor que ha d’ocupar la regidoria vacant va ser lliurada per la
Junta Electoral Central en data 10 d’octubre de 2017, a favor del Sr. Antoni Gilabert i
Rodríguez, atesa la seva inclusió en el lloc novè de la llista de candidats presentada per
ERC-AM de l’Aldea, a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.
D’acord amb el previst en l’art.108.8 de la LOREG i art.75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local, als efectes de que el Sr. Antoni Gilabert i
Rodríguez pugui exercir com a regidor de l’Ajuntament de l’Aldea és necessari que
procedeixi a prendre possessió de dit càrrec, un cop formulades les corresponents
declaracions sobre causes de possible incompatibilitat, d’activitats i béns, mitjançant la
fórmula de jurament en càrrecs i funcions públiques, establerta en el RD 707/1979, de 5
d’abril.
Per tot això, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament, l’adopció del següent:
ACORD
1.- Acceptar la presa de possessió d’En Antoni Gilabert i Rodríguez del càrrec de Regidor
de l’Ajuntament de l’Aldea, en substitució de Na Montserrat Mola Arques, després de la
renúncia voluntària d’aquesta.
I per això i d’acord amb el procediment legalment establert, l’Alcalde pregunta a En Antoni
Gilabert i Rodríguez, 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 ?»
El Sr. Antoni Gilabert i Rodríguez respon: SÍ, prometo per imperatiu legal.
Els membres assistents accepten per UNANIMITAT la presa de possessió del Sr. Antoni
Gilabert i Rodríguez al càrrec de Regidor de l’Ajuntament de l’Aldea. Després de la presa
de possessió com a Regidor s’incorpora a la sessió el Sr. Toni Gilabert.
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Intervencions
Els portaveus dels grups municipals donen la benvinguda al Sr. . Antoni Gilabert i
Rodríguez.
2n.- PROPOSTA REFERENT A L’APROVACIÓ INICIAL D’UN EXPEDIENT
D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA DE TERRENYS DE L’ANTIGA VIA FÈRRIA (ADIF).
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès l’acord de Ple de data 21 de setembre de 2017 núm.11 referent a la preparació de
documentació per iniciar un expedient d’expropiació forçosa amb la finalitat d’adquirir la
propietat d’uns terrenys els quals donaven servei a l’antiga fèrria de la línia ValènciaTarragona, en el terme municipal de l’Aldea.
Atès que les NNSS aprovades definitivament per la CUTE en data 15 de gener de 1997,
amb un Text refós, aprovat definitivament el 6 d’abril de 2005 classifica i qualifica aquest
terrenys com a sòl urbà i sistemes públics municipals, la seva obtenció està subjecta a
expropiació.
Vist el que disposa la normativa següent:
— Els articles 109 a 115 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 208 a 214 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya
aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.
— Els articles 34 i següents i 42 i següents del Text refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
— Els articles 15 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre
Expropiació Forçosa.
— Els articles 3.4, 15 i següents del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa
aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions de Catalunya.
— El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial decret
1492/2011, de 24 d'octubre.
Per tot el que s’acaba d’exposar és pel que es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament,
l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Constatar el fet de la declaració implícita d’utilitat pública a l’efecte d’ocupació
de la parcel.la que consta en la relació concreta i individualitzada adjunta, per a l’execució
del que estableixen les NNSS de Planejament de l’Aldea, aprovades definitivament per la
CUTE en data 15 de gener de 1997, amb un Text refós, aprovat definitivament el 6 d’abril
de 2005, que classifica i qualifica aquest terrenys com a sòl urbà i sistemes públics
municipals, i quina obtenció està subjecta a expropiació.
SEGON.- Declarar la necessitat d’ocupació de les finques que consten en la relació
concreta i individualitzada de béns i drets a expropiar, incorporada a l’expedient, redactada
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pel tècnic municipal i la secretària municipal i signada en data 27 d’octubre de 2017,
indispensable pel fi de l’expropiació i en el qual es descriuen els béns i drets necessaris, en
tots els seus aspectes material i jurídic, amb els noms dels propietaris o dels seus
representants, indicació dels seus domicilis i de tots aquells que resultin titulars d’algun dret
o interès indemnitzable, afectats per l’execució de les previsions contingudes en les NNSS
de Planejament de l’Aldea, aprovades definitivament per la CUTE en data 15 de gener de
1997, amb un Text refós, aprovat definitivament el 6 d’abril de 2005 i que s’iniciï expedient
d’expropiació forçosa d’aquests béns i drets, en el seu cas.
TERCER.- Aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de propietaris
formulada a l’efecte i la descripció de béns i drets afectats per l’expropiació, en els temes
que s’incorpora a l’expedient.
QUART.- Obrir un període d’informació pública durant un termini de quinze dies mitjançant
la publicació de l’edicte corresponent en el butlletí oficial de la província, en un dels diaris
de més difusió de la província i al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Notificar l’acord individualment als interessats afectats, als efectes que puguin
aportar les dades necessàries que permetin rectificar els possibles errors que s’estimin
comesos en la relació o, si ho consideren oportú oposar-se a l’ocupació dels béns per
motius de forma o fons que han de fonamentar adequadament.
SISÈ.- Facultar a l’Alcalde-president, Sr. Daniel Andreu i Falcó, perquè subscrigui tots els
documents, públics o privats, que siguin necessaris per al desenvolupament dels presents
acords.”
Intervencions
El Sr. Alcalde explica que han tingut a la seva disposició tots els regidors l’expedient on hi
figura aquesta proposta. Recorda als presents que es tracta d’un acord quasi tancat amb
ADIF, mitjançant el qual passaran a propietat de l’Ajuntament de l’Aldea mitjançant una
transacció econòmica, 45.290 m2 de terreny corresponents a l’antiga traça del ferrocarril al
seu pas pel municipi. De la mateixa manera, amb la mateixa transacció, passaran a
propietat de l’Aldea l’edifici d’instal·lacions elèctriques, el moll de càrrega, l’edifici dels
habitatges familiars i l’emblemàtic edifici de l’estació del tren. S’ha dotat una partida
pressupostària en 410.000 euros que és, aproximadament, el que podran costar totes
aquests immobles. L’Alcalde, diu que al mateix temps, si això acaba passant, es podrà fer
realitat que la població pugui tenir el seu ús i fer el que es consideri oportú.
La Sra. Zapater, portaveu del grup municipal de PDCAT, manifesta la seva conformitat
respecte dita proposta.
Votació
S’aprova per UNANIMITAT de tots els assistents.
3r.- PROPOSTA D’APROVACIÓ
EXTRAORDINARI (MOD. 8/2017).

INICIAL

D’UN

EXPEDIENT
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DE

CRÈDIT

Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 d’octubre de 2017, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació del la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 17 d’octubre de 2017, ha proposat les partides i els
imports que s’han de modificar.
3. La secretaria interventora ha emès informes favorables.
FONAMENT DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la
incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o major
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quan a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta
d’entitats que formen el sector públic. Es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar inicialment l’expedient de la modificació de crèdit pressupostari número 8/2017,
en la modalitat de crèdit extraordinari, que cal finançar de la següent manera:
Despeses que cal finançar:
1) Crèdit extraordinari:
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Aplicació
337/63203

Nom
Substitució sostre carpa Esplai

Import
22.800,00

TOTAL

22.800,00

Finançament que es proposa:
2) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals:
Roma nent de tres oreri a no a fecta t i di s poni bl e

TOTAL FINANÇAMENT

22.800,00

22.800,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’aprovació esdevindria definitiva En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre les possibles al·legacions que s’haguessin presentat.”
Intervencions
La Sra. Zapater intervé exposant que a la sessió de la Comissió de Seguiment van
entendre que aquesta actuació consistia en un aïllament de la coberta, i no pas amb una
substitució.
El Sr. Alcalde li respon dient que el sostre era de “lona” produint així unes mancances i
s’ha cregut necessari substituir-lo per fer-lo “inofu”, eliminant també així les gotelleres ja
existents. S’ha optat fer-ho amb una superfície tipus sandwich que és un material que
també té un aïllament i unes barres d’alumini que el fa “inofu” (no permet el foc) i compleix
la normativa tècnica.
La Sra. Zapater manifesta que està d’acord amb aquesta actuació i comenta que és una
adquisició que fa molt poc que es va realitzar.
E Sr. Alcalde li respon que d’adquisició d’aquesta carpa va ser en el seu moment una
oportunitat, i que tot malgrat aquest canvi de coberta segueix sent una oportunitat.
La Sra. Zapater li respon que les coses s’han de fer bé des d’un inici i així ara no es tindria
aquesta despesa i anuncia que el seu grup s’abstindrà.
El Sr. Alcalde intervé exposant que no és que es fes malament sinó que ja des d’un inici la
carpa que es va comprar venia configurada amb aquest tipus de sostre, al cap del temps
ha sigut quan han vist aquestes dues incidències que calia resoldre, les gotelleres i
l’”inofu”. Afegeix que una carpa nova valdria molt més que aquesta, ja incloent les
modificacions de sostre, i conclou que el benefici econòmic preval.
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Votacions
APROVAT per SET vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Natividad Bernal i Bermudez,
Albert Borràs i Tafalla, Toni Gilabert Rodríguez ; i TRES abstencions dels Srs./es. Elisabet
Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle.

4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN SUPLEMENT DE CRÈDIT (MOD.
9/2017).
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vist la necessitat de suplementar l’aplicació pressupostaria 338/22606 amb un import de
25.650 euros, i que es tracta de despeses que no es poden demorar fins l’exercici següent.
Atès que aquesta depesa es finançarà amb la baixa d’aplicacions pressupostaries, incloses
en l’expedient.
Vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 17 d’octubre de 2017.
Vistos els informes d’intervenció i de secretaria-intervenció de 17 d’octubre de 2017,
incorporats a l’expedient.
FONAMENT DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la
incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o major
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quan a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta
d’entitats que formen el sector públic es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
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Per tant, es proposa l’adopció de L’ACORD següent:
1.- Aprovar inicialment l’expedient de la modificació de crèdit pressupostari número 9/2017,
en la modalitat de suplement de crèdit, que cal finançar de la següent manera:
Despesa que cal finançar:
1) Suplement de crèdit:
Partida
inicial
338/22606

Consignació
actual

Nom

Proposta
de alta

Consignació
definitiva

Festes Populars

120.000,00

25.650,00

146.650,00

TOTAL

120.000,00

25.650,00

146.650,00

Finançament que es proposa:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa

Partida
inicial

Consignació Proposta de
actual
baixa

Nom

334/48008

Subvencions vinculades a cultura

326/48006

Consignac
ió
definitiva

6.000,00

4.850,00

1.150,00

Subvencions vinculades a ensenyament

14.100,00

500

13.600,00

338/48010

Subvencions vinculades a festes

14.360,00

2.300,00

12.060,00

341/48005

Subvencions vinculades a esports

32.150,00

4.000,00

28.150,00

326/48012

Ajuts llibres de text

24.000,00

14.000,00

10.000,00

90.610,00

25.650,00

64.960,00

TOTAL

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’aprovació esdevindria definitiva En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre les possibles al·legacions que s’haguessin presentat.
3. Un cop aprovat definitivament la modificació de crèdit nº 9/2017 en el cas que no es
presentin al·legacions durant el període d’informació publica, aprovar a efectes retroactius
d’aquesta aprovació a data 21 de setembre de 2017, atès les previsions de l’art. 39.3 de la
llei 39/2015 d’1 d’octubre.”
Intervencions
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La Sra. Elisabet Zapater demana si és possible que la secretària expliqui a que es deu
aquesta modificació.
Per part de secretaria s’exposa: que allò que es suplementa és la partida de Festes
Populars en 25.650 euros i per finançar aquest import s’utilitza del crèdit disponible en
altres partides del pressupost que ha sobrat. Són les partides de subvencions vinculades a
cultura, ensenyament, a festes, a esports i ajuts de llibres de text. A data actual, la
convocatòria de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre ja s’han concedit i de
les ajudes de llibres de text també, ja es coneix l’import que han sol·licitat els interessats.
Aleshores, com havia un crèdit sobrant a aquestes partides aquest es destina a finançar la
partida de festes populars. Això es fa a través d’un suplement de crèdit, tot i que inicialment
al mes de setembre quan es van adonar que la partida de festes populars quedava curta
van pensar en la possibilitat de modificar el pressupost mitjançant la modalitat de
transparències de crèdit, a l’expedient s’explica. Amb aquesta modalitat l’objectiu era
transferir l’import sobrant de subvencions a festes populars i així ho vam fer, però, després
vam veure que la partida de festes populars no podia ser objecte de transferència a traves
d’aquestes partides perquè era una partida que té la consideració d’ampliable segons les
bases d’execució del pressupost. Exposa que el que han fet ara ha sigut corregir aquesta
deficiència a traves d’un expedient de suplement de crèdit, la qual d’acord amb les bases
d’execució del pressupost, ha de ser aprovat pel Ple.
Intervencions
La Sra. Elisabet Zapater exposa que s’abstindran en la votació d’aquesta proposta.
Votacions
APROVAT per SET vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Natividad Bernal i Bermudez,
Albert Borràs i Tafalla, i Toni Gilabert Rodríguez ; i TRES abstencions dels Srs./es. Elisabet
Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle.
5è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UNA TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (MOD.
10/2017).
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Expedient número 10/2017, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits
ANTECEDENTS
1. Pel decret d’Alcaldia número 2017/433 de data 27 d’octubre de 2017 s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
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3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida

Descripció

Senyalitzacio i elements de
133/62901 control de velocitat
Arranjament i obertura de
153/60904 carrers
TOTAL

Consignaci
ó Inicial

m odificacio
ns
Consiganc
anteriors
io actual

52.000,00

109.800,00
161.800,00

20.000,00

Proposta
dism inució

Consignació
definitiva

72.000,00

22.000,00

50.000,00

0,00 109.800,00
20.000,00 181.800,00

54.721,09
76.721,09

55.078,91
105.078,91

76.721,09 €

Total baixes de crèdits:
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida

Consignaci m odificacion Consigancio
Consignació
ó Inicial
s anteriors
actual
Proposta d'alta
definitiva

334/20308

Descripció
Arrendament materials
activitats festives
Arrendaments
promocions
culturals

337/22608

Esplai i Parc de
Nadal

5.000,00

0,00

5.000,00

1.000,00

6.000,00

341/22605

Activitats esportives

7.500,00

0,00

7.500,00

4.500,00

12.000,00

414/61901

Arranjament camins

50.000,00

0,00

50.000,00

54.721,09

104.721,09

113.600,00

0,00

113.600,00

76.721,09

190.321,09

338/20305

TOTAL

Total altes de crèdits:

45.100,00

0,00

45.100,00

12.000,00

57.100,00

6.000,00

0,00

6.000,00

4.500,00

10.500,00

76.721,09 €

FONAMENTS DE DRET
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.
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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.
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 tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la 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.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s'han indicat. “
Intervencions
La Sra. Elisabet Zapater comenta que la partida que baixa és la de senyalització i elements
de control de la velocitat, i pregunta si hi ha alguna despesa que no vulguin executar.
El Sr. Alcalde li respon negativament i li explica que han rebut una subvenció i aquesta ha
fet baixar els recursos propis que es tenien que aportar.
La Sra. Elisabet Zapater exposa si es pot aclarir per quin motiu baixa la partida d’obertura
de carrers i s’incrementa la d’arranjaments de camins
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L’Alcalde explica que en el pressupost de 2017, les despeses per arranjament de camins
es van posar a la partida d’arranjament i obertura de carres, per un error alhora
d’interpretar la nomenclatura de les partides, del que es tracta amb aquesta modificació és
de traspassar part del crèdit previst en la partida d’arranjament de carrers a la de camins,
per a que d’aquesta manera es pugui imputar adequadament al pressupost les factures
que són d’arranjament de camins i no de carrers.

La Sra. Elisabet Zapater manifesta que el seu grup s’abstindrà en la votació d’aquesta
proposta d’acord, donat que afecta a la gestió pròpia de l’equip de govern i que segons es
desprèn de l’expedient s’afecta a l’estabilitat pressupostària.
Votacions
APROVAT per SET vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, i Toni Gilabert Rodríguez ; i TRES abstencions
dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle.
6è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN CRÈDIT EXTRAORDINARI (MOD.
11/2017).
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia 2017-434 de data 27 d’octubre de 2017, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació del la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 27 d’octubre de 2017, ha proposat les partides i els
imports que s’han de modificar.
3. La secretaria interventora ha emès informes favorables.
FONAMENT DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la
incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o major
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
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pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quan a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta
d’entitats que formen el sector públic. Es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar inicialment l’expedient de la modificació de crèdit pressupostari número
11/2017, en la modalitat de crèdit extraordinari, que cal finançar de la següent manera:
Despeses que cal finançar:
1) Crèdit extraordinari:
Aplicació
153/60002

Nom
Adquisició zones verdes
TOTAL

Import
50.000,00
50.000,00

Finançament que es proposa:
2) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals:
Roma nent de tres oreri a no a fecta t i di s poni bl e

TOTAL FINANÇAMENT

50.000,00

50.000,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’aprovació esdevindria definitiva En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre les possibles al·legacions que s’haguessin presentat.”
Intervencions
L’Alcalde comenta que aquesta modificació es realitza per poder adquirir un terrenys
qualificats de zona verda, i que són els que configuren la plaça que l’Ajuntament a
anomenat com a Plaça Pompilio, i que finalment s’ha pogut arribar a un acord de compra
d’aquests terrenys amb els dos propietaris d’aquestes parcel.les, indicant que el preu de
compra acordat ha anat precidit d’un informe tècnic de valoració d’aquests terrenys.
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La Sra. Zapater manifesta que al seu grup no se’ls va informar d’aquestes adquisicions en
les darreres reunions de la Comissió de Seguiment.
El Sr. Alcalde respon que ha gestionat aquestes transaccions en discreció, i que s’han
desenvolupat d’una forma molt ràpida, i que pràcticament s’han gestat en el període de
temps que va des de la darrera comissió de seguiment i aquest ple, i diu que en la darrera
comissió de seguiment era bastant prematur informar d’això, informa que l’adquisició serà
d’un terreny de 1.350 m2, amb un cost molt raonable.
La Sra. Zapater comunica que no ha tingut prou temps per examinar l’expedient, ni el
preu, ni l’informe referit al mateix, i que per aquest motiu el seu grup s’abstindrà.
Votacions
APROVAT per SET vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, i Toni Gilabert Rodríguez; i TRES abstencions
dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle.
7è.- PROPOSTA D’ACORD AL PLE SOBRE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU
SUBSTITUT.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“En data 18 d’abril de 2017, RE. 862, es va comunicar a aquest Ajuntament l’acord adoptat
per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de
data 4 d’abril de 2017, pel qual es va resoldre requerir al nostre Ajuntament, entre d’altres,
a iniciar els tràmits previstos en els arts 4 i ss. del Reglament 3/95, de 5 de juny, dels
Jutges de Pau, així com els arts. 101 i 102 de la Llei Orgànica 6 /85, d’1 de juliol, del Poder
Judicial, amb l’objecte de proposar a aquest Tribunal el nomenament d’un nou Jutge de
Pau substitut.
Per donar compliment a dit requeriment l’Ajuntament va fer pública la convocatòria d’un
procés per seleccionar un candidat que havia d’ocupar aquesta plaça. L’anunci de la
convocatòria es va publicar al BOP de data 24 de maig de 2017, en el taulell d’edictes del
Jutjat Degà de Tortosa, en el tauler d’edictes del Jutjat de Pau de l’Aldea i en el taulell del
propi Ajuntament.
Durant el període obert de presentació de sol·licituds únicament se n’ha presentat una, per
part del Sr. José Miguel Gonzalvo Chavarría.
Vista la documentació aportada per l’interessat per optar al lloc de Jutge de Pau Substitut
de l’Ajuntament de l’Aldea
Atès l’informe emès al respecte per la secretària de l’Ajuntament, de data 27 d’octubre de
2017.
Atès el previst a l’art. 6 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
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Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
1.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el
nomenament del Sr. José Miguel Gonzalvo Chavarría amb DNI núm. 40902846Z, com a
Jutge de Pau substitut de l’Aldea, pels quatre anys propers.
2.- Traslladar a dit òrgan judicial el present acord així com la documentació a la que es
refereix l’art.7 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau.
3.- Notificar aquest acord a l’interessat
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que consideri més oportú als
interessos municipals.”
Intervencions
La Sra. Zapater manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta.
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT de tots els assistents.
8è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER
ALLIBERAR LA REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS ENS LOCALS.
Es dóna compte del contingut de la moció següent:
“Tot i que les administracions locals són les úniques que compleixen els objectius
d’estabilitat pressupostària de l’Estat espanyol, es troben subjectes a un règim que limita
severament la possibilitat de disposar del superàvit que generen en virtut d’una gestió
pressupostària responsable.
Els ens locals tan sols poden reinvertir el seu superàvit en actuacions incloses dins el
concepte ”inversió financerament sostenible” i, a més, es veuen obligats a generar nous
ingressos per la mateixa quantia de la reinversió. A aquestes restriccions s’hi afegeix que,
en no haver-se aprovat la llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2017, els ens locals
encara no poden reinvertir el seu superàvit en inversions financerament sostenibles.
El fet que els ens locals es vegin privats de la possibilitat destinar el superàvit generat a les
finalitats que considerin més importants per al seu àmbit territorial és un greuge que va en
detriment de la dotació de serveis i equipaments a la ciutadania de forma injustificada, atès
el compliments dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Per aquest motiu es considera necessari que, dins del marc de l’estabilitat pressupostària,
es permeti que els ens locals reinverteixen el superàvit de la forma que considerin més
convenient segons les necessitats de la ciutadania i del territori afectats.
Per tot això, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.‐ Instar el Govern de l’Estat i els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat
perquè, per la via d’urgència, adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertir el
seu superàvit, sense haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol
iniciativa que considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania, amb l’únic
límit de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els acords adoptats en
aquest sentit per la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
SEGON.‐ Instar els Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat perquè, en previsió de la
tardana entrada en vigor de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, la
seva Disposició addicional noranta-dosena estableixi que el termini temporal per poder
realitzar la reinversió del superàvit de 2016 contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en
relació amb els compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, es deixaria
sense aplicació el contingut del paràgraf segon de l’apartat 5 de la Disposició Addicional
setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en quant a la condició que la despesa executada
l’any 2018 hagi d’estar compromesa l’any 2017, podent-se comprometre i executar la
despesa durant els any 2017 i 2018.
TERCER.- Notificar aquests acords al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament
de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM, a l’FMC i a la FEMP.”
Intervencions
Pren la paraula el Sr. Alcalde i diu: que es tracta d’un tema que afecta a la política d’un
poble. Alguns ajuntaments com els de l’Aldea que disposen d’una economia molt sanejada,
molts cops, degut a les lleis que ha anat aprovant l’estat central es veuen amb la
ambigüitat de no poder destinar recursos totalment necessaris per a la població per culpa
de regles existents, inclús tenint tresoreria com tenim. Considerem que es una aberració
tractar al qui gestiona bé d’igual manera que a qui ho fa malament.
Aquesta moció d’alliberar la inversió dels superàvits bàsicament significa que quan un
ajuntament al final d’un exercici ha generat superàvit, és a dir, ha gastat menys del que ha
ingressat, aquells diners els podríem gastar en serveis, necessitats, infraestructures per a
la gent. Fins ara, això no podia ser s’havien de gastar en amortitzar deute. I si no tenies
deute, com el cas de l’Aldea, no ens ho podíem gastar. Aquest any ens gastarem el
superàvit que l’ajuntament ha anat acumulant amb els terrenys d’ADIF. Una inversió
necessària, útil i d’embergadura municipal per a l’Aldea.
La Sra. Zapater intervé dient que aquesta moció possiblement alguns mesos endarrere
tindria més sentit. I que actualment considera que hauríem de desconnectar del govern de
l’estat ja que hem de ser fidels a les nostres conviccions. la finalitat de la moció creu que es
correcta ja que no es lògic no poder destinar el superàvit a tasques socials que tingui el
nostre ajuntament. Per aquest motiu manifesta que el seu grup l’aprovarà, tot i que
consideren que està desfasada.
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT de tots els assistents.
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9è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER
CONDEMNAR LA VIOLÈNCIA POLICIAL DEL PASSAT 1 D’OCTUBRE.
Es dóna compte del contingut de la moció següent :
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans
absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria
per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a
votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de L’Aldea,
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats
en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir a
Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo,
com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels
cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al
nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2
milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de
terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins
d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat
internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al
costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de
Catalunya.
VUITÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
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Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”

Intervencions
El Sr. Alcalde exposa que a les nostres terres, en concret, Mora la Nova, Roquetes i la
Ràpita van patir les salvatges agressions d’uns cossos d’ocupació per tal de fer mal a la
gent, per tal d’agredir a la gent que anava a votar lliurement. I a més a més, després d’això
diferents representats del govern de l’estat van tenir la barra de negar aquests fets.
Aquesta moció reprova aquella actuació però sobretot vol posar en evidència la poca
vergonya d’alts càrrecs d’un govern que forma part de l’Unió Europea que són capaços de
mentir sobre l’agressió a persones que en les mans lliures, sense cap eina ni intenció de
crear cap mena de problemàtica, van ser agredits brutalment en el moment en el que
anaven a dipositar el seu vot el dia 1 d’octubre.
La Sra. Elisabet intervé explicant l’actual situació, i manifesta que estem davant d’un
parlament cessat, empresonat i tot el que va passar aquest dia va ser l’inici del caos.
Manifesta que, subscriuen i aproven aquesta moció, i donen tot el suport a les persones
que van patir les agressions en mans de la policia.
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT de tots els assistents.
10è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER EXIGIR
LA LLIBERTAT IMMEDIATA DE JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART.
Es dóna compte del contingut de la moció següent:
“El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De
nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i
negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar
una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones
per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa
en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després
de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres...
Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.
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No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni;
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació;
que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que
vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és
còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una
dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat
civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de L’Aldea,
ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana,
Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a
decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al
Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació
de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.”
Intervencions
El Sr. Alcalde intervé exposant que fa només 15 dies que els Jordis estan a la presó. I
també 10 persones més, elegides democràticament, que avui han estat empresonades. Es
tracta de persones que han reclamat el dret d’autodeterminació del poble per vies
pacífiques i amb les eines parlamentaries i democràtiques que tenen, i estan tractats com
verdaders delinqüents. Si més no els delictes que se’ls adscriuen parlen d’incitació a la
violència quan aquesta no l’han practicat en cap moment. És verdaderament un fet
surrealista el que estem vivint, i encara més surrealista és l’Estat en el que vivim que és
una dictadura.
El Sr. Alcalde proposa ampliar aquestes peticions d’alliberament a les persones que avui
han estat empresonades.
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La Sra. Zapater pensa que no estem vençuts, que s’ha de seguir defensant la democràcia i
mantenir la serenor, la pau i defensar aquests valors amb els que creiem fermament.
Conclou senyalant que hem de continuar lluitant per la democràcia.
La Sra. Zapater llegeix un Twuit de Jordi Turull, que li ha semblat un paradigma de la gent
que ha estat empresonada avui:
“He estat empresonat per haver estat lleial al mandat dels que em van escollir com a
representant del poble de Catalunya, al President, al Govern i al Parlament. Si us plau
dediqueu totes les energies a defensar pacíficament la democràcia i la dignitat de
Catalunya. Tinc tota la confiança i esperança en el poble de Catalunya, ell no ha fallat mai i
ara tampoc ho farà. Blanca, Laura, Marta, pares, germans i amics no patiu per mi, estic bé
perquè estic convençut del que he fet, que ni és delicte ni he fet mal a ningú. Us estimo.
Visca la democràcia i visca Catalunya”.
El Sr. Alcalde troba molt adequat el comentari del conseller. I exposa que: creu que, sí,
hem d’estar al peu del canyó per no fallar a aquesta gent que s’està jugant molt per
nosaltres, per la nostra llibertat i per la nostra República. Molts cops haurem de sortir al
carrer però creu que s’ha de fer pels nostres fills, pels nostres nets i sempre d’una forma
pacífica.

Votacions
S’aprova per UNANIMITAT de tots els assistents.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada a
l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta que consta de vin pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la Secretària en compliment del disposat al RD
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.
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