ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Número: 6/2021.
Data: 16 de setembre de 2021.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 22:40 hores
Lloc: Saló de Plens.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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

XAVIER ROYO FRANCH
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Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia setze de setembre
de dos mil vint-i-un, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors i
Regidores assenyalats a l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en
Xavier Royo i Franch, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària.
Intervenció.-

JOAN RALLO
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment
exigit per a la vàlida constitució del Ple, es va entrar a estudiar els assumptes inclosos
a l’ordre del dia i s’adoptaren els següents acords:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 17 DE JUNY
DE 2021 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE DATA 26
DE JULIOL DE 2021.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena a l’esborrany de les actes que si s’escau s’han d’aprovar i que
són les relatives a la sessió ordinària del dia 17 de juny de 2021 i a la sessió
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extraordinària urgent de data 26 de juliol de 2021, que se’ls hi van lliurar juntament
amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat
pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
No es presenten objeccions a la votació de les actes corresponents a les sessions del
dia 17 de juny de 2021 i 26 de juliol de 2021.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=337

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3/2021 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE L’ALDEA REFERENT A ALINEACIONS. NÚM. EXP.: 2021/886.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 17 de juny de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la proposta
de modificació puntual núm. 03/2021 del Text refós de les Normes Subsidiàries de
Planejament del municipi de l’Aldea, amb l’objecte de dur a terme un reajustament de
l’alineació de la carretera de l’Ermita al seu costat oest entre el carrer Desvio (límit de
l’antiga platja de vies) i el carrer Pau casals (zona de la Cooperativa arrossera) a fi
d’adaptar-lo a la realitat i donar una millor continuïtat de la vialitat, i així poder facilitat a
assolir una mobilitat sostenible en el municipi.
En compliment de l’establert a l’art. 97 del Decret 1/2010, la conveniència i necessitat
de dur a terme la present modificació puntual de planejament queda plenament
justificada atès que consisteix en reajustar l’alineació d’un vial que, amb el seu traçat
actual, crea una problemàtica important a la circulació i sobreexposa unes parcel·les al
transit rodat o, el que es pitjor, no permet que es pugui construir, sense interferir
greument amb els vehicles, la vorera que requereix la normativa actual (O VIV 5612010, amplada de vorera mínima 1.80 m).
Tenint en compte el que determina el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i no comporta un increment del sostre
edificable, de la densitat de l’ús residencial o de la intensitat dels usos o la
transformació global dels usos previstos pel planejament que és objecte de
modificació.
Atès que l’ordenació proposada a la present modificació puntual no suposa cap
alteració substancial del model establert al planejament urbanístic, és coherent amb el
model d’ordenació establert i no entra en contradicció amb els principis de
desenvolupament urbanístic sostenible.
Finalment, tenint en compte que la modificació a tràmit, no comporta cap actuació
excepcional des de l’òptica del planejament territorial.
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L’acord d’aprovació inicial ha estat sotmès al tràmit d’informació pública que preveu
l’article 85.4 del TRLUC i s’ha donat audiència als Ajuntament limítrofes amb el terme
municipal de l’Aldea, sense que s’hagin presentat al·legacions al mateix.
En data 25 de març de 2021, mitjançant Registre General de Sortida 2021/691, s’han
sol·licitat els informes sectorials preceptius d’acord amb l’article 85.5 del TRLUC.
Vist l’informe tècnic de data 13 de setembre de 2021 que s’incorpora a l’expedient.
Vist l’informe jurídic emès en data 13 de setembre de 2021 i incorporat a l’expedient.

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Atès el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 3/2021 del
de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea amb núm.
d’expedient 2021/354, que té per amb l’objecte de dur a terme un reajustament de
l’alineació de la carretera de l’Ermita al seu costat oest entre el carrer Desvio (límit de
l’antiga platja de vies) i el carrer Pau casals (zona de la Cooperativa arrossera) a fi
d’adaptar-lo a la realitat i donar una millor continuïtat de la vialitat, i així poder facilitat a
assolir una mobilitat sostenible en el municipi, en els termes que consta incorporada a
l’expedient.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 3/2021 de les NNSS de Planejament
Urbanístic de l’Aldea a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.”

XAVIER ROYO FRANCH
29/10/2021 SECRETARIA
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=363
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
3r.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
7/2021 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. NÚM. EXP.: 2021/1156.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“FETS
1. L’Àrea d’Hisenda ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de crèdit
extraordinari, atès que les despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la
seva consignació pressupostària existent és insuficient o inexistent:

JOAN RALLO
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Import
crèdit
extraordinari

# Aplicació pressupostària

Descripció

1 2021/1/453/60902

Arranjament Av. Catalunya,
Tram2

TOTAL

333.271,81 €
333.271,81 €

El finançament de les despeses serà el següent:
1. Nous ingressos finalistes:

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

#

Aplicació
pressupostària

Diputació Tarragona- Pam
inversió

1 2021/76100
TOTAL

XAVIER ROYO FRANCH

Previsions
definitives

182.150,03 €

382.150,03 €

182.150,03 €

382.150,03 €

2. La despesa serà finançada amb baixes de crèdits de despeses:
# Aplicació pressupostària Descripció
2 2021/1/338/22608
3 2021/1/432/22630

Signatura 2 de 2

Import
finançament

Descripció

4 2021/1/338/22614
5 2021/1/337/22613
6 2021/1/454/61904

Import
finançament

Festes Populars
Promoció
municipal,
producte propi i Turisme
Festa Plantada, Festa
Sega
Joventut
Camins- àrid reciclat

TOTAL

Previsions
definitives

42.121,78 €

137.878,22 €

15.000,00 €

40.000,00 €

5.000,00 €

2.500,00 €

10.000,00 €
79.000,00 €

10.000,00 €
38.245,00 €

151.121,78 €

228.623,22 €

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació 7-2021 del pressupost mitjançant
crèdit extraordinari per donar cobertura a despeses que no poden demorar-se fins el
proper exercici.

JOAN RALLO
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3. L’interventor ha emès informes favorables.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

d18599cbca21461986b4d52882685d25001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

4

2. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció
i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que el
pressupost.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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3. L’article 177.4 del TRLRHL i l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableixen
que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació pressupostària així com el
finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, sempre que no s’afecti al servei.
L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es venen
efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista.
4. L’article 177.5 del TRLRHL i l’article 36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen
que excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles per finançar
nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats
necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import
total no superior el 5% dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega
financera, tenint en compte la de les operacions projectades, no superior el 25% dels
recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada abans de la
renovació de la corporació que l’hagi concertat.
5. L’article 177.6 del TRLRHL i l’article 38 estableixen que els acords de les entitats
locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats
públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament
executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es
resoldran en el termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de
no notificar-se la resolució dins del termini esmentat.
6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local (LBRL)
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la LBRL disposa que els acords de les corporacions locals
s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents.
8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la LOEPSF estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la
Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
11. L’article 21 de la LOEPSF, disposa que les Entitats Locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic
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financer per l'any en curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos
mesos des de la seva presentació.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària
l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin
finançades amb romanent de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final
d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

13. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest
acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
14. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.
15. L’article 177.2 del TRLRHL enuncia que l’expedient, l’haurà d’informar la
intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que
el pressupost.
16. L’article 22.2.e i 47 de la LBRL estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost correspon al Ple per majoria simple.
17. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d'anuncis durant quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin
formular-hi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el
termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada
definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al
tauler d'anuncis.
PART DISPOSITIVA

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

29/10/2021 SECRETARIA

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 7-2021 en la modalitat de crèdit
extraordinari per al pressupost del present exercici, per import de 333.271.81 €.
Segon. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
Tercer. Donar compte d’aquest acord a l’Àrea d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.”
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=458
Votacions.APROVAT amb 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 vots en CONTRA dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert
Rodriguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.

XAVIER ROYO FRANCH
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4t.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
8/2021 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. NÚM. EXP.:
2021/1244.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Fets
1. El regidor d’Hisenda ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de
modificació en la modalitat de transferència de crèdits, atès que les despeses que es
relacionen a continuació les quals no poden demorar-se fins a l’exercici següent i la seva
consignació pressupostària existent és insuficient o no ampliable:
Crèdits a augmentar:
i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei:

1 2021/1/1531/22401
2 2021/1/1532/21000

29/10/2021 SECRETARIA

Import
transferència
crèdit

# Aplicació pressupostària Descripció

3 2021/1/165/21002

Primes
assegurances.
3.000,00 €
Vehicles Brigada
Conservació
de
vies
25.500,00 €
públiques
Manteniment enllumenat
12.500,00 €
públic

4 2021/1/171/21001

Manteniment
verdes

5 2021/1/1721/22707
6 2021/1/920/35900

de

zones

JOAN RALLO

6.100,00 €
84.500,00 €
56.500,00 €

15.000,00 €

41.000,00 €

Animals peridomèstis

3.500,00 €

6.500,00 €

Altres
financeres

500,00 €

2.000,00 €

despeses

TOTAL

Signatura 1 de 2

Previsions
definitives

60.000,00 €
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Crèdits a disminuir:
Descripció

Import
Previsions
finançament definitives

1 2021/1/338/22635

Tradicions bous

10.000,00 €

18.000,00 €

2 2021/1/338/22608

Festes Populars

47.000,00 €

90.878,22 €

3 2021/1/338/22403

Primes d'assegurances. Festes AC

3.000,00 €

6.700,00 €

#

Aplicació
pressupostària

TOTAL

60.000,00 €

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit 8/2021 mitjançant
transferències de crèdit així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de
l’informe corresponent.
3. L’interventor ha emès:
INFORME FAVORABLE
Fonaments jurídics
1. L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de crèdit és
una de les modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de
l’entitat local i els seus organismes autònoms.
2. L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de crèdit és
la modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat
del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a altres
aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
3. L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL estableixen
que les bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències
de crèdit i l’òrgan competent per autoritzar-les.

29/10/2021 SECRETARIA

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:

JOAN RALLO
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a.

No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant
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b.

c.

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.
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.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències
de crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
La modificació afectarà les següents aplicacions pressupostàries:
Crèdits a augmentar:
i considerant que el crèdit de les següents aplicacions pressupostàries s’estima no
utilitzable sense pertorbar el servei:

# Aplicació pressupostària Descripció
1 2021/1/1531/22401
2 2021/1/1532/21000
3 2021/1/165/21002

29/10/2021 SECRETARIA

Import
transferència
crèdit

Primes
assegurances.
3.000,00 €
Vehicles Brigada
Conservació
de
vies
25.500,00 €
públiques
Manteniment enllumenat
12.500,00 €
públic

4 2021/1/171/21001

Manteniment
verdes

5 2021/1/1721/22707
6 2021/1/920/35900

de

zones

Previsions
definitives
6.100,00 €
84.500,00 €
56.500,00 €

15.000,00 €

41.000,00 €

Animals peridomèstis

3.500,00 €

6.500,00 €

Altres
financeres

500,00 €

2.000,00 €

despeses

TOTAL

60.000,00 €

JOAN RALLO
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# Aplicació pressupostària Descripció

Import
finançament

Previsions
definitives

1 2021/1/338/22635

Tradicions bous

10.000,00 €

18.000,00 €

2 2021/1/338/22608

Festes Populars
47.000,00 €
Primes d'assegurances.
3.000,00 €
Festes AC
60.000,00 €

90.878,22 €

3 2021/1/338/22403
TOTAL

6.700,00 €

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al BOPT. Si no es presenten
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes,
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
3. Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes
anotacions i assentaments.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=1082
Votacions.APROVAT amb 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 els cinc vots en CONTRA dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert
Rodriguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DE LA SECRETÀRIA DEL
JUTJAT DE PAU DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/1245.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès l'article 108 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té
competència sobre la justícia de pau, en els termes que estableixi la Llei orgànica del
poder judicial. Per la seva banda, l'article 109 atribueix a la Generalitat l'exercici de
totes les funcions i les facultats que la Llei orgànica del poder judicial reconeix al
Govern de l'Estat en relació amb l'Administració de justícia a Catalunya.
Atès l'article 50.3 de la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de demarcació i planta
judicial, estableix que en els jutjats de pau, llevat dels que han de ser servits per
funcionaris de l'Administració de justícia, l'ajuntament ha de nomenar una persona
idònia per fer-se càrrec de la secretaria i ho ha de comunicar al Ministeri de Justícia
per a la seva aprovació.
En compliment de l'article 50.3 de la Llei 38/1988, de 23 de desembre, el Departament
de Justícia va aprovar l'Ordre de 28 de maig de 1991, per la qual es regula el
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procediment d'aprovació dels nomenaments de secretaris de jutjats de pau de
municipis de menys de 7.000 habitants.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Atès l’Ordre que regula el procediment de nomenament de persona idònia que es faci
càrrec de la secretaria del jutjat de pau dels municipis de Catalunya de menys de
7.000 habitants i, quan hagin superat aquest nombre, mentre no s'hi nomeni personal
funcionari al servei de l'Administració de justícia segons la relació de llocs de treball
que s'aprovi, així com el procediment per nomenar una persona idònia que es faci
càrrec del registre civil del jutjat de pau respectiu, en el cas d'agrupacions de
secretaries de jutjats de pau.
Vist l’article 2 de l’ORDRE JUS/92/2018, de 27 de juny, sobre el nomenament de
persones idònies de les secretaries dels jutjats de pau de Catalunya, correspon a
l'òrgan competent de l'ajuntament o, en el cas d'agrupacions de secretaries de jutjats
de pau, a l'òrgan competent de cada ajuntament nomenar les persones idònies que
s'hagin de fer càrrec de la secretaria o del registre civil del jutjat de pau respectiu, de
conformitat amb el procediment que preveu l'article 4, sens perjudici de la resolució
d'aprovació que ha d'efectuar el conseller o consellera de Justícia en els termes que
preveuen els articles 8 i 9.
Per tot l’exposat anteriorment resolc:
1r.- Nomenar a la Sra. Mercedes Vallés Bertomeu amb DNI número 40920573P,
funcionària de l’Ajuntament de L’Aldea amb efectes a partir del dia 25 d’agost de 2021.
2n.- Que la persona nomenada, Sra. Mercedes Vallés Bertomeu, compleix amb les
condicions de capacitat i no incorre en cap causa d'incompatibilitat per exercir el càrrec
de secretària del Jutjat de Pau.
3r.- Notificar el present Decret de l’Alcaldia al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, al Jutge de Pau de L’Aldea, a la Sra. Mercedes Vallés
Bertomeu i a la Regidora d’Afers Interns i Institucionals per als efectes escaients.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=1350

29/10/2021 SECRETARIA

Votacions.APROVAT amb els 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. Antoni Gilabert
Rodriguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE
PROTECCIÓ CIVIL DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/1248.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
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“Atès que en data 7 d’abril de 2021, es va signar acta fundacional de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de l’Aldea.
Atès que data 13 de juny de 2021, la Directora del Serveis Territorials del Departament
de Justícia a les Terres de l’Ebre, va dictar resolució per la qual s’inscriu l’esmentada
associació al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Vist que segons es desprèn dels Estatuts de l’associació, aquesta té com a finalitat
canalitzar la col·laboració amb l’administració municipal en tasques de protecció civil,
centrant aquesta col·laboració en les següents tasques principalment:


XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT






Coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció
civil dintre del municipi.
Impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de
protecció civil.
Sensibilització a la població respecte als riscos que els puguin afectar.
Realització d’activitats formatives i divulgatives.
Donar suport en l’elaboració, implantació o manteniment de plans de protecció civil
que dugui a terme l’Administració.

En tant que, no existeix cap altra Associació de Protecció Civil al municipi de l’Aldea.
Atès que, és obligatòria la inscripció al Registre especial de les associacions del
voluntariat de protecció civil de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat,
d’acord amb l’article 55.3 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya
Atès que per a inscriure una associació de voluntaris de protecció civil al Registre
Especial de la Direcció General de Protecció Civil es requereix, entre d’altres, que el
Ple de la Corporació reconegui a aquesta associació.
Vista la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació i els seus
Estatuts. Les seves activitats estaran regulades per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya, i pel que disposa l’Art. 3 del Decret 27/2001 de 21 gener,
per que s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de
Catalunya.
Al Ple de l’Ajuntament de l’Aldea es proposa l’adopció del següent, ACORD:

29/10/2021 SECRETARIA

Primer.- Reconèixer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Aldea.
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i a la
Direcció General de Protecció Civil.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=1416

JOAN RALLO
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APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
7è.- PROPOSTA D’ACORD PER AL CANVI DE DENOMINACIÓ DE L’ESCOLA DE
MÚSICA MUNICIPAL. NÚM. EXP.: 2021/1252.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

“Atès que en data 10 de desembre de 2020 es va formalitzar la signatura del conveni
entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament
d’Educació, i l’Ajuntament de l’Aldea per a la creació de l’Escola de Música, de
titularitat municipal.
Vist que, segons l’esmentat conveni, la denominació actual de l’escola de música és
“Escola de Música Municipal de l’Aldea”, ubicada a l’Avinguda Catalunya 114-116 de
l’Aldea, amb Codi de Centre 43013178.
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea és titular de l’Escola de Música Municipal i, d’acord
amb el que fixa el Conveni per a la seva creació, es pot modificar la denominació de la
mateixa.
Des de la Regidoria d’Acció Cultural es vol reconèixer la tasca que desenvolupa des
de fa anys l’Associació Musical Verge dels Prats, clar reflex de la cultura popular del
nostre municipi de les Terres de l’Ebre i que fomenta l’organització, funcionament i
desenvolupament de la cultura musical entre la nostra població, per això proposa que
l’Escola de Música Municipal porti el nom del Sr. Dionisio Calvet Melich, membre
fundador de l’associació i primer president
Atès el que disposen el Decret 179/1993, de 27 juliol, pel qual es regulen les escoles
de música i la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
Al Ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció del següent, ACORD:
Primer.- Aprovar la nova denominació següent: Escola de Música Municipal Dionisio
Calvet Melich.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Segon.- Donar trasllat del següent acord a la Direcció General de Centres Públics.
Tercer.- Comunicar el present acord als serveis municipals oportuns als efectes
adients.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=1549
Votacions.-
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APROVAT amb els 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. Antoni Gilabert
Rodriguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.
8è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE LA GESTIÓ
INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA I EL RESPECTIU CONVENI REGULADOR. NÚM. EXP.: 2021/1256.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:

XAVIER ROYO FRANCH
29/10/2021 SECRETARIA
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29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

“EXPOSICIÓ DELS FETS
L’Ajuntament de L’Aldea va efectuar, a través del gestor de peticions d’assistències de
la Diputació de Tarragona, la prestació de la gestió informatitzada del padró
d’habitants, en els termes del que disposen els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 92 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, així com del que diu el catàleg de serveis de la Diputació de
Tarragona, que estableix com a servei a prestar el de la Gestió informatitzada del
Padró municipal d'habitants, la qual va adreçada als ajuntaments de les comarques del
Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre següents:
-

Ajuntaments de població inferior a 20.000 habitants
Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) de població inferior a 20.000
habitants

En relació a aquesta sol·licitud d’assistència, aquest Ajuntament ha rebut a través de
la plataforma EACAT notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es trasllada
l’acord pres en data 27/11/2020, que diu, per al que aquí interessa:
(...)
Tercer.- Aprovar el conveni que regularà l’encàrrec de la gestió informatitzada del
padró d’habitants, document ANNEX, i comunicar-ho a la Intervenció General
d’aquesta Diputació.
Quart.- Notificar aquest acord als ajuntaments corresponents, per tal que acordin
l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants, el qual caldrà que remetin
pertinentment a la Diputació de Tarragona.
Cinquè.- Un cop els respectius ajuntaments hagin acordat l’encàrrec de la gestió
informatitzada del padró, la Diputació acordarà l’acceptació del mencionat encàrrec i
signarà el conveni regulador, el qual serà remès als ajuntaments per a la seva
signatura, qui l’hauran de retornar a la Diputació per als seus plens efectes. A tal
efecte, es faculta la presidenta de la Diputació de Tarragona per a la signatura del
Conveni i per dur a terme el que calgui per donar compliment a l'acord.

JOAN RALLO
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Setè.- Trametre aquest conveni al Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, als efectes pertinents, així com a la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva
notificació.

-

Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el Ple de la
Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de
la recepció de la seva notificació.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
preveu que es pot encarregar la realització d'activitats de caràcter material o tècnic de
la competència dels òrgans administratius o de les Entitats de Dret Públic a altres
òrgans o Entitats de Dret Públic de la mateixa o de diferent Administració.
2. Els arts. 36.b) i 36.d) de la de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local i 92 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya atribueixen competències a la
Diputació de Tarragona per a exercir funcions d’assistència i cooperació econòmica,
tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona, per tal de facilitar la gestió
de les seves competències, impulsar la seva modernització i contribuir al benestar dels
ciutadans i al desenvolupament equilibrat del territori.
3. L’art. 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya diu que “Les administracions públiques de
Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques
i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats a aquestes, en l'àmbit
de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d'interès comú”.
En els mateixos termes, l’art. 11.3 de la Llei 40/2015 esmentada diu que “Quan
l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i Entitats de Dret Públic de diferents
Administracions es formalitzarà mitjançant signatura del corresponent conveni entre
elles, que haurà de ser publicat en el «Butlletí Oficial de l’Estat», en el Butlletí oficial de
la Comunitat Autònoma o en el de la Província, segons l'Administració a què pertanyi
l'òrgan que efectua l’encàrrec (...)”.
En aquest sentit, l’art. 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals diu que “L’ens local aprova les
clàusules dels convenis en què intervé o participa. L’acord i la còpia del conveni s’han
de trametre a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació”, així com que “En el supòsit de transferència de funcions o d’activitats a
altres administracions públiques per mitjà de conveni, l’acord s’ha d’adoptar per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació”.
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En els mateixos termes, l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local diu que “es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del
número legal de membres de les corporacions per a l’adopció d’acords en les
següents matèries: h) Transferència de funcions o activitats a d’altres Administracions
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades
per altres administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament”.
4. Pel que fa a la vigència del conveni, l’art. 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic diu que “Els convenis hauran de tenir una durada
determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, tret que normativament es
prevegi un termini superior”, i que “En qualsevol moment abans de la finalització del
termini previst en l'apartat anterior, els signants del conveni podran acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la
seva extinció”, però per altra banda, l’art. 47.9 de la mateixa norma diu que “Les
normes del present Capítol no seran aplicable als encàrrecs de gestió i els acords de
terminació convencional dels procediments administratius”, i atès que el que s’està
regulant aquí és un conveni per a l’encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants, s’entendrà que el present te vigència indefinida, en el benentès que
l’Ajuntament, que encarrega la gestió del servei, pot deixar sense efecte l’encàrrec de
la gestió informatitzada del Padró d’habitants fet a la Diputació de Tarragona en
qualsevol moment, en els termes previstos al conveni.
5. L’art. 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern regula l'obligació de publicitat dels convenis, la qual,
diu, s’ha de fer efectiva per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació
de la Generalitat, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de L’Aldea els següents:
ACORDS:
Primer.- Encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró
d’habitants.
Segon.- Trametre a la Diputació de Tarragona, a través de la plataforma EACAT, la
notificació del present acord pres per aquest ajuntament, als efectes pertinents.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

29/10/2021 SECRETARIA

Tercer.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per a la signatura d’aquest conveni amb
la Diputació de Tarragona.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=2049
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
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9è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIONS
DE L’ALCALDE- PRESIDENT. NÚM. EXP.: 2021/1257.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Mitjançant acord plenari de data 27 de juny de 2019, es va aprovar el règim de
dedicacions i retribucions dels càrrecs electes de l’Ajuntament.
Atès que es va establir que el càrrec de l’Alcalde-President, tindria dedicació parcial
del 50%, amb una retribució bruta anual del càrrec en 20.000 €.
Atès que l’Alcalde-President Sr. Xavier Royo Franch, causarà baixa per pre-jubilació
de la seva activitat professional a l’empresa privada.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Vist allò que disposen 75.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local,
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la dedicació exclusiva de l’Alcalde-President Sr. Xavier Royo Franch,
de conformitat amb allò disposat a l’article 75.1 de de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
Bases del Règim Local i a l’article 52.9 del ROM, a partir de la data de baixa de
l’empresa on dedica l’activitat professional privada, sense modificar la retribució
establerta a l’acord del Plenari de data 27 de juny de 2019.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’Anuncis de la Corporació, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Tercer.- Publicar al portal de transparència el règim de dedicacions, retribucions i
assistències de càrrecs electes de l’Ajuntament d’acord amb l’art. 11.1. de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
No obstant el Ple, en el seu superior criteri, acordarà allò que cregui més convenient i
oportú.”

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

29/10/2021 SECRETARIA

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=2108
Votacions.APROVAT amb els 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. Antoni Gilabert
Rodriguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.
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10è.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA EN
RELACIÓ A LA GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION EU. NÚM.
EXP.: 2021/1263.
Es proposa l’aprovació de la següent moció:
“Arran de la presentació per part del Govern de l’Estat espanyol a la Comissió Europea
del seu Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència el passat 30 d’abril, s’inicia
aviat el compte enrere per a l’arribada a l’Estat espanyol dels nous fons Next
Generation EU (NGEU), aprovats pel Parlament Europeu el 16 de desembre del 2020.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Els Fons NGEU representen una oportunitat única i històrica pel nostre país, només
comparable als Fons de Cohesió desplegats a finals dels anys vuitanta i primers
noranta arran de l’entrada a la llavors Comunitat Europea.
Atesa la rellevància de les petites i mitjanes empreses al teixit productiu i del seu
arrelament al territori, manifesten el següent pronunciament:
1. Reclamem que les pimes esdevinguin les principals beneficiàries dels fons
NGEU dins l’àmbit empresarial i rebin els ajuts en forma de subvencions, atès que la
Covid-19 ja ha ampliat considerablement llur endeutament.
2. Demanem que a l’hora de repartir els fons NGEU es tingui en compte el grau de
compliment dels beneficiaris amb els terminis legals de pagament previstos a la Llei
15/2010 de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat a
les operacions comercials. No s’hauria d’atorgar cap ajut a empreses que
incompleixen els terminis legals previstos.
3. Exigim que les entitats locals tinguin un paper rellevant en la distribució dels fons
NGEU, en aplicació del principi europeu de subsidiarietat.
4. Instar el Govern de l’Estat a considerar aquestes reclamacions i a incloure-les en els
mecanismes de gestió dels fons NGEU, recollits al Reial Decret-Llei 36/2020 de 31 de
desembre i d’altres normes i procediments de gestió.”
Intervencions.-

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=2348
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
11è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA,
DE REBUIG AL PROJECTE DE LA LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ (MAT). NÚM.
EXP.: 2021/1268.
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Es proposa l’aprovació de la següent moció subscrita pels dos grups municipals:

XAVIER ROYO FRANCH
29/10/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

“El passat dimecres 28 de juliol del 2021, el Boletin Oficial del Estado (BOP num.179)
publicava un Anunci del Ministerio de Política Territorial y función Pública del Gobierno
de España, en el que feia públic les intencions de l’empresa privada aragonesa
FORESTALIA de la instal·lació de quatre parcs eòlics i un parc fotovoltaic a l'Aragó (tot
i que el projecte tècnic detalla que seran 21 els parcs), més les seves instal·lacions
associades, subestacions elèctriques (SAT) i que estarien connectats, mitjançant una
línia d’evacuació de Molt Alta Tensió (MAT) de 180,58 km, dels quals aproximadament
154,4km serien a Catalunya, fins arribar a la subestació elèctrica Punto Sur de REE,
situada entre els termes municipals de Vallirana i Begues.
Des de Junts Per l’Aldea apostem clarament per les energies renovables, tot vetllant
per garantir els subministraments i serveis energètics a la ciutadania i edificis públics
municipals en aquest període de transició cap a la descarbonització i la implantació
d’uns serveis de producció 100% d’energies netes, d’acord amb els objectius marcats
per la Comissió Europea.
La transició energètica ha de ser curosa i respectuosa amb els territoris on s’instal·lin
les noves infraestructures, (parcs eòlics, fotovoltaics...) que s’han de basar en principis
de respecte, convivència i col·laboració. La construcció de parcs eòlics i solars no pot
malmetre la biodiversitat de l’entorn, menyscabar el paisatge o l’interès públic.
La producció d’energies renovables no pot ser un model d’inversió que únicament
generi rèdits econòmics per a uns pocs, i malbarati els recursos que són de tots, cal
apostar per un model energètic més proper i respectuós amb el seu entorn, basat en
una planificació global, que fomenti la producció propera, també l’autoproducció,
apostem per un model que permeti obtenir l’energia a un cost just per als consumidors,
però sobretot apostem per la no dependència del mercat elèctric actual, caduc i
fraudulent i evidentment de la no dependència energètica de Catalunya de cap altra
zona de l’Estat espanyol.
La nova MAT projectada per FORESTALIA, travessarà les comarques catalanes de la
Terra Alta, Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès, Alt Penedès i
Baix Llobregat, en un recorregut de 154,38 Km, creuant per 40 termes municipals
catalans, amb una servitud de vol de 43,6 metres d’ample tot al llarg de la línia,
trinxant.
És evident que els potencials impactes són molts i a molts nivells. Una infraestructura
com aquesta tindrà un enorme impacte a nivell ambiental, paisatgístic, sobre els
ecosistemes, econòmic i també sobre la salut de les persones en tots el municipis
afectats.
Per tot l’exposat, el grup Municipal de Junts a l’Ajuntament de l’Aldea diem NO a la
instal·lació de més mega-infraestructures al territori i proposen al Ple l’adopció dels
següents,
ACORDS

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Primer.- Rebutjar el projecte i el traçat de la nova Línia MAT promoguda per l’empresa
privada Forestalia, i exigir la seva retirada immediata, tal com s’ha expressat a les
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al·legacions presentades per diferents ajuntaments i entitats, que afecta a unes
comarques, ja sobradament castigades pel pas de grans infraestructures.
Segon.- Manifestar el compromís d’aquest consistori amb el foment de les energies
renovables, d’acord amb el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya,
fruit d’un procés de concertació amb la participació de la Taula d’Entitats dels sectors
econòmic, social i energètic, la Taula de Partits Polítics i els Departaments de la
Generalitat relacionats amb l’àmbit energètic.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Tercer.- Reafirmar el nostre total compromís amb un model energètic renovable,
descentralitzat, de consum pròxim i respectuós amb l’entorn natural. Un model
energètic que doni respostes als reptes globals de la nostra societat i dels nostres
territoris, i que ens garanteixi la independència energètica.
Quart.- Reclamar que es realitzin tots els estudis necessaris, amb dades
actualitzades, que analitzin i justifiquin les necessitats energètiques del país des de la
perspectiva de canvi de model energètic cap a una energia més neta i sostenible.
Cinquè.- Que s'avaluïn els desenvolupaments socials i econòmics del territori des de
la visió del nou escenari de transició energètica amb una xarxa elèctrica ajustada i
dimensionada a les necessitats reals del país així com la integració amb energies
renovables.
Sisè.- Demanar s'analitzi la caiguda de demanda que es preveu en els pròxims anys
provocada per la posada en funcionament de moltes instal·lacions d'autoconsum
domèstic i industrial.
Setè.- Sol·licitem al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de Catalunya
que defensi els 40 municipis afectats per aquesta mega-infraestructura elèctrica,
liderant l’oposició a aquesta MAT i les seves infraestructures associades.
Vuitè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, als Ministerios de Política Territorial y función Pública del
Gobierno y de Transición Ecológica del Gobierno España, al municipis de Alcover,
Alforja, Almoster, Ascó, Batea, Bràfim, Corbera d’Ebre, Duesaigües, el Masroig, el
Milà, Falset, Gandesa, Garcia, la Bisbal del Penedès, la Fatarella, la Selva del Camp,
l’Albiol, l’Aleixar, l’Arboç, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montferri, Móra d’Ebre,
Nulles, Pradell de la Teixeta, Puigpelat, Riudecols, Rodonyà, Sant Jaume dels
Domenys, Vallmoll, Valls, Vilabella (província de Tarragona) i Avinyonet del Penedès,
Castellet i la Gornal, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Sant Cugat Sesgarrigues, Santa
Margarida i els Monjos, Vallirana i Begues i a les entitats ecologistes i del territori
següents: Gepec-EdP, Xarxa Sud i Ecologistes en Acció.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=2570
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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, Antoni Gilabert Rodriguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
12è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No hi ha propostes d’urgència.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=2920

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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PART DE CONTROL
13è.- RATIFICAR EL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2021/319 DE DATA 6 DE
SETEMBRE DE 2021 DE DECLARAR LA ZONA COM A GREUMENT AFECTADA
PER UNA EMERGÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL.
“Atès que el municipi de L’Aldea, ha sofert plenament les conseqüències del temporal
de pluja dels passats dimarts i dimecres 24 i 25 d’agost de 2021 on van caure 103
litres/m2 i d’aquests 59,3 l/m2 en un període de mitja hora.
Atès que la tempesta constant de pluja ha originat danys diversos que des dels serveis
tècnics municipals s’han avaluat i quantificat de manera provisional en la memòria
tècnica que s’adjunta com a annex a la present resolució.
Atès que aquests danys han afectat tant a vies públiques, dependències municipals,
comerços, vehicles, camps d’horta i molta afectació a la via pública, especialment
camins municipals, i el Polígon Estació de Mercaderies va haver de suportar talls de
llum durant moltes hores, com a propietats privades del municipi de L’Aldea.
Atès que aquests fets han comportat que els serveis d’emergència municipal
conformats pels serveis tècnics, la brigada i la policia local i també amb la contractació
d’empreses privades, hagin estat actius durant més de 48 hores treballant per netejar i
condicionar les infraestructures municipals i per intentar vetllar pel benestar i seguretat
dels veïns i veïnes de L’Aldea i per a la qual cosa s’ha procedit, mitjançant el
corresponent decret d’alcaldia a la contractació per emergència de totes aquelles
actuacions necessàries descrites a la memòria tècnica abans esmentada.
Atès que en qualsevol cas, aquestes afectacions d’aquest darrer temporal accentuen,
per una banda, la dels darrers temporals viscuts a la zona com ara els temporals
Glòria i els aiguats de l’any 2018.
Ateses les demandes històriques que s’han realitzat de manera reiterada des del Delta
de l’Ebre en relació a infraestructures, sistemes hidràulics o a la pròpia regressió i que
han estat omeses per part de les administracions competents, resultant avui una base
poc sòlida per fer front a aquests temporals.
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Per tot això, i en el marc d’un context d’emergència del municipi de L’Aldea i d’altres
municipis del Delta,
RESOLC:
1r.- Declarar l’emergència causada al municipi de L’Aldea pel temporal de pluja dels
dies 24 i 25 d’agost de 2021.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2
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2n.- Sol·licitar a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Generalitat de
Catalunya l’auxili per sufragar les despeses derivades dels danys ocasionats per
aquest darrer temporal de pluja dels dies 24 i 25 d’agost de 2021 d’acord amb la
memòria tècnica que s’adjunta com a annex i, alhora, declarar la zona com a greument
afectada per una emergència de protecció civil.
3r.- Trametre la present resolució a la Subdelegació del Govern a Tarragona, així com
a la Delegació del Govern de l’Estat a Catalunya i al Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico; a la Delegació del Govern de la Generalitat a les
Terres de l’Ebre, al Departament de la Presidència, al Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural i al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori, i a la Diputació de Tarragona.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=2926
Votacions.RATIFICAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodriguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
14è.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2021/328 DE DATA
10 DE SETEMBRE DE 2021 D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST 2022.
Es dona compte de la següent Decret de l’Alcaldia:

29/10/2021 SECRETARIA

“Fets
1. La Intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de
l’exercici següent abans del dia 15 de setembre de l’exercici en curs.
2. L’Alcaldia va aprovar el pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024 el
qual és la base per a la confecció de les línies fonamentals del pressupost.
3. L’Alcaldia ha proposat les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2022.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

4. L’Alcaldia ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
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5. La intervenció ha emès informe favorable.
FONAMENTS JURÍDICS

XAVIER ROYO FRANCH
29/10/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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








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

3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.
4. L’Acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, sol·licita al Congrés dels
Diputats l’apreciació que a Espanya s’està sofrint una greu pandèmia, la qual cosa
suposa una situació d’emergència extraordinària que s’ajusta a allò disposat a l’article
135.4 de la Constitució Espanyola i a l’article 11.3 de la LOEPSF. Tanmateix en aquest
acord queda suspès l’Acord del Consell de Ministres de 11 de febrer de 2020 sobre els
objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.
5. L’Acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020 ratifica l’apreciació del
ACM de 6 d’octubre de 2020.

JOAN RALLO
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6. Tot i suspendre’s les regles fiscals, el principi d’estabilitat pressupostaria continua
vigent d’acord amb l’article 3.1 de la LOEPSF i per tant l’elaboració, aprovació i
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execució dels pressupostos es realitzaran en un marc d’estabilitat pressupostària. Per
la qual cosa, la suspensió de les regles fiscals no eximeix l’obligació d’avaluar els
compliments d’estabilitat.
PART DISPOSITIVA
Primer.- Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
ANNEX 1 – Línies fonamentals del pressupost

XAVIER ROYO FRANCH
29/10/2021 SECRETARIA
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Segon.- Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
a) Compleixen l’estabilitat pressupostària
b) Compleixen la regla de la despesa
c) Compleixen l’equilibri pressupostari
d) Compleixen l’anivellament pressupostari
e) Compleixen l’objectiu del deute
Tercer.- Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de
l’exercici actual són les següents:
ANNEX 2 – Modificacions
Quart.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri.
Cinquè.- Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
ANNEX 1 – Línies fonamentals del pressupost

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

JOAN RALLO
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DESPESES

PREVISIÓ
2022
1.988.370
99.162
586.772
1.271.477
21.311
3.967.092
537.988
537.988

0
4.505.080
2022
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XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 5
Fons
de
contingència
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

1.178.974
1.527.661
1.005
600.359
3.307.999

0
600.606
600.606

0
3.908.605

Annex 2 – Modificacions

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

PREVISIÓ
LÍNIES
LIQUIDACIÓ VARIACIÓ FONAMENTALS
2021
2021-2022
2022
1.970.154,53
0,92%
1.988.370
93.068,01
6,55%
99.162
600.207,85
-2,24%
586.772
1.294.869,33
-1,81%
1.271.477
21.311,00
0,00%
21.311
3.979.610,72
-0,31%
3.967.092
0
594.856,36
-9,56%
537.988
594.856,36
-9,56%
537.988
0
0
0,00
0
4.574.467,08
-1,52%
4.505.080
2021
1.295.142
1.138.802
2.600
600.208

2021-2022
-8,97%
34,15%
-61,35%

3.036.752,07
719.910
0
719.909,74

8,93%
-16,57%
-16,57%

2022
1.178.974
1.527.661
1.005
600.359
0
3.307.999
600.606
0
600.606
0
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Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

0,00
3.756.661,81

Ajustos SEC

29/10/2021 ALCALDE-PRESIDENT
XAVIER ROYO FRANCH
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54.179

de
849.439,85
0,00

650.654
0
0
0

0,00%

0,00%

Ràtio de deute viu /Ingressos
corrents

JOAN RALLO

4,04%

31.634,58

Capacitat/Necessitat
finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini

Signatura 1 de 2

0
0
3.908.605

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=3236
15è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2021/199 AL
2021/332.
Totes les persones assistents es donen per assabentades.
16è.- INFORMES D’ALCALDIA.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=3269
17è.- PRECS I PREGUNTES.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021091601?ts
=4838
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 22:40 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 26
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura
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