ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Número: 7/2020.
Data: 17 de desembre de 2020.
Hora d’inici: 19:30 hores.
Hora d’acabament: 21:15 hores
Lloc: Saló de Plens.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch - Junts per L’Aldea.

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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

- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Junts per L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
- Endavant L’Aldea
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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 disset de
desembre de dos mil vint, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors i
Regidores assenyalats a l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en
Xavier Royo i Franch, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària.
Intervenció.-

JOAN RALLO
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https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment
exigit per a la vàlida constitució del Ple, es va entrar a estudiar els assumptes inclosos
a l’ordre del dia i s’adoptaren els següents acords:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 24 DE NOVEMBRE
DE 2020.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena a l’esborrany de l’acta que si s’escau s’ha d’aprovar i que és la
relativa a la sessió extraordinària urgent del dia 24 de novembre de 2020 que se’ls hi
va lliurar juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa
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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 l’acta corresponent a la sessió del dia 24
de novembre de 2020.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=204
Votació.-
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 24 de novembre de 2020.
2n.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2021 I PLANTILLA DE PERSONAL. NÚM. EXP.: 2020/999.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“FETS
L’Àrea d’Intervenció ha informat que cal iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost
general de la Corporació, facilitant la següent documentació necessària per
l’elaboració del pressupost:
1.
2.
3.
4.

Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior
Avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent
Beneficis fiscals en tributs locals
Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en
matèria de despesa social

Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2020-443 de 27 de novembre de 2020, s’ha resolt
iniciar l’expedient d’aprovació del pressupost adjuntant-se la següent documentació:
1. Previsions d’ingressos i despeses
2. Bases d’execució del pressupost
3. Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenten en relació al pressupost vigent
4. Inversions a realitzar en l’exercici
5. Plans i programes de inversió i finançament per un període d’1 any
Consta en l’expedient l’Informe de l’Àrea de serveis interns, unitat de Recursos
Humans, on es detalla la proposta de plantilla de personal de la Corporació i s’adjunta:
1. Annex de personal
Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció de projecte de pressupost de conformitat
amb el Reial Decret Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual s’aprova el règim
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jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Adjuntant-se al mateix informe els Annexos:
1. Estat de consolidació del pressupost de la pròpia entitat amb el de tots els
pressupostos i estats de previsió dels seus organismes autònoms i societats
mercantils.
2. Informe econòmic financer, en el que s’exposen les bases utilitzades per
l’avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència l’efectiva
anivellació del pressupost

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

22/01/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Consta en l’expedient l’Informe d’Intervenció sobre el compliment dels objectius
d’estabilitat, regla de la despesa i deute públic de conformitat amb l’art. 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 pressupost
Per part de l’Àrea de Secretària s’ha emès informe jurídic en relació a la tramitació del
pressupost de conformitat amb el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
s’aprova el règim jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional
FONAMENTS DE DRET
1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat
local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent,
referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per
a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva
anivellació del pressupost.
2. L’article 168.2 i 3 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL
enuncia que el pressupost de cadascun dels organismes autònoms integrants del
general, proposat inicialment per l'òrgan competent d'aquells, s'ha de remetre a l'entitat
local de la qual depenguin abans del 15 de setembre de cada any, acompanyat de la
documentació detallada a l'apartat anterior. Pel que fa a les societats mercantils, fins i
tot d'aquelles en el seu capital sigui majoritària la participació de l'entitat local,
remetran a l’entitat local, abans del dia 15 de setembre de cada any, les seves
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previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació,
inversions i finançament per a l'exercici següent.
3. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa
que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes
autònoms, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat
per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en
l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15
d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
4. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa
l'acord d'aprovació, que serà únic, ha de detallar els pressupostos que integren el
pressupost general, no pot aprovar-se cap d'ells separadament.
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5. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona
els annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys,
podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats
mercantils amb capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes
autònoms i societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
6. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost,
s’exposarà al públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i
presentar reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es
presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici
anterior al qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es
publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n
trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una
vegada publicat al BOP.
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Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
7. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix
que contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu.
8. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment
en ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de
racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de
l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els límits que es
fixin amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals d’aplicació.
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La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i
que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut
d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment
de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
L’òrgan competent per l’aprovació del pressupost, així com l’aprovació de la Plantilla
és el Ple de la Corporació de conformitat amb l’art. 22..1.e) i i) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, de bases de règim local, requerint-se l’acord majoria simple d’acord amb l’art.
47 de l’esmentada Llei.
Per la qual cosa es PROPOSA al Ple :
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2021 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic;
el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren.
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.978.999,91
97.217,32
526.247,49
1.246.546,23
21.100,00
527.387,25

4.397.498,20

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
1.173.108,69
1.620.060,55
1.000,00
608.573,00
21.878,10
972.877,86

4.397.498,20

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
4.397.498,20 €
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el
document que consta a l’expedient.
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Quart. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix.
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Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent
de la última publicació.
Cinquè . Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als
efectes de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà
en el BOP en els termes que estableix l’art. 169 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.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament
amb el resum del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última
publicació.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=231
Votacions.APROVAT per sis vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene Negre
Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, i amb cinc abstencions dels Srs. i Sres. Albert Borràs Tafalla,
Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.
3r.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE
L'ASSOCIACIÓ "TAULA DE CONSENS PEL DELTA". NÚM. EXP.: 2020/489.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 18 de juny de 2020, va
acordar l’adhesió de l’Ajuntament a l’associació “Taula de consens pel Delta”, així com
els seus estatuts.
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Atès que per part de la mateixa Associació “Taula de consens pel Delta” s’ha formulat
proposta de modificació dels estatuts de l’Associació, ja que des del Departament de
Justícia entenien que de la manera que estava redactat presentava una lleu
incoherència.
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Vist l’informe del Secretari Accidental de la Corporació de data 25 de novembre de
2020.
Atès el que disposen els articles 22.2,b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim local i 52.2,b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, atribueixen al
Ple la competència per l’adopció dels acords relatius a la participació en organitzacions
supramunicipals.
Així mateix, els articles 47.2,g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local i 114.3,d) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, exigeixen el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords
sobre l'adhesió a mancomunitats o altres organitzacions associatives.
Per tot l’esmentat anteriorment, al Ple de la Corporació PROPOSO que s’adoptin els
següents ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació de l’article 4 dels estatuts de l’associació “Taula de
Consens pel Delta” que restarà amb al redacció següent:
“Article 4
1. Són membres fundadors de l’Associació Taula de Consens pel Delta els
Ajuntaments de l’Aldea, l’Ampolla, Amposta, Camarles, Deltebre, Sant Jaume d’Enveja
i Sant Carles de la Ràpita, i les Comunitats de Regants de la Dreta de l’Ebre
(Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre) i de l’Esquerra de
l’Ebre (Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre) i mitjançant els seus
Alcaldes i Presidents respectivament o en absència d’aquests, les persones físiques
amb càrrec electe de les corporacions esmentades i delegades mitjançant certificat per
part de cada òrgan dels esmentats.
2. Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques i jurídiques que,
de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.
Pel que fa a les persones físiques:
1. Cal que tinguin capacitat d’obrar.
2. Si són menors en edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats,
necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, amb dret de
vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
3. Els menors de 14 anys poden adquirir la condició de soci i exercir els drets derivats
d’aquesta condició per mitjà dels seus representants legals.
Pel que fa a les persones jurídiques:
1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure
la possibilitat de formar part d’una associació.
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Per integrar-se a l’Associació caldrà presentar una sol·licitud per escrit a la Junta
Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui
lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.”
Segon. Facultar el Sr. Alcalde-President, per a la signatura de tota la documentació
necessària per l’efectivitat de l’adhesió de l’Ajuntament a l’associació i aprovació dels
estatuts.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=2706

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
4t.- PROPOSTA D’ACORD DE CANVI DE NOMENCLATURA DEL CARTELL
INDICADOR SITUAT A LA CARRETERA TV-3454. NÚM. EXP.: 2020/1185.
Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
La carretera de l’Ermita de L’Aldea es una via utilitzada pels veïns i veïnes dels
municipis de L’Aldea i Deltebre per desplaçar-se entre les dues localitats.
A més, la carretera de l’Ermita és la via mitjançant la qual es pot accedir a una de les
atraccions turístiques més emblemàtiques del municipi L’Aldea com el complex de
l’Ermita de la Mare de Déu de L’Aldea i les ruïnes del castell.
Vistos aquests fets exposats anteriorment, és necessària una correcta senyalització
d’aquesta via anomenada “carretera de l’Ermita de L’Aldea” per a que els veïns i
veïnes i visitants del complex de l’Ermita, puguin localitzar-la amb facilitat.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

22/01/2021 SECRETARIA

Actualment, hi ha un cartell indicador situat a la TV-3454 direcció Amposta- Deltebre
amb un nom de la via que pot comportar confusió, on s’indica “Lligallo de L’Aldea” i
crea confusió.
Es pot l’exposat, que és proposa al Ple de l’Ajuntament de L’Aldea l’adopció dels
següent acords:
1r.- Substituir la nomenclatura del cartell ubicat a la TV-3454 direcció AmpostaDeltebre, on diu “Lligallo de L’Aldea” per la nova nomenclatura “Carretera de L’Ermita
de L’Aldea”.
2n.- Sol·licitar un nou cartell indicador per tal que s’ubiqui a la TV-3454 direcció
Deltebre-Amposta, amb la nomenclatura “Carretera de l’Ermita de L’Aldea”.
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3r.- Traslladar el present acord a l’Ajuntament de Deltebre per realitzar els tràmits
escaients.
4t.- Traslladar el present acord a la Generalitat de Catalunya, Servei Territorial de
Mobilitat de les Terres de l'Ebre per a que procedeixin a realitzar les rectificacions
proposades.”
Es deixa constància de que la Regidora Sra. Irene Negre Estorach, ha sortit de la
sessió per estar afectada per una causa d’abstenció en dita proposta, no intervenint en
la deliberació i votació d’aquest punt. No obstant, finalitzada la votació d’aquest punt
s’incorpora novament a la sessió, participant en el debat i votació de la resta de punts
integrants en l’ordre del dia.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=2783
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i Carlos
Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert Rodriguez, Elisabet Fabuel
Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
5è.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PETITS COMERÇOS I ESTABLIMENTS DE
RESTAURACIÓ PER A L’EXERCICI 2021. NÚM. EXP.: 2020/1135.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Provisió de l’Alcaldia de data 3 de
desembre de 2020, ha estat formulat el projecte de les bases reguladores de les de la
concessió de subvencions a petits comerços i establiments de restauració per a
l’exercici 2021.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

22/01/2021 SECRETARIA

D’acord amb la memòria elaborada per la Regidoria d’Acció Comercial, existeix la
necessitat d’establir unes subvencions que estableixin i regulin ajudes econòmiques en
relació a tres objectes diferents.
En primer lloc, seguint amb la línia marcada per aquesta Regidoria durant el 2020,
l’ajuda a aquells petits comerços que tinguin la intenció de realitzar obres i petites
reformes.
En segon lloc, continuar amb les ajudes per fer front a les despeses que han d’afrontar
els establiments del municipi consistents en l’adopció de les mesures necessàries per
a la implantació, als establiments del municipi, de mesures de protecció sanitària.
Finalment, establir noves ajudes per al petit comerç i el sector de la restauració del
municipi que hagin vist afectada la seva activitat com a conseqüència de les mesures
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic del COVID-19
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publicades a partir de la Resolució SLT/2546/2020, així com al Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves posteriors pròrrogues.
És per això que es proposa l’aprovació d’una Ordenança municipal reguladora de la
concessió de subvencions a petits comerços i establiments de restauració per a
l’exercici 2021, a la qual s’annexen 3 línies de subvencions específiques, que són:



XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

22/01/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT



ANNEX 1: Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per als
petits comerços, reformes i nova creació, exercici 2021.
ANNEX 2: Bases específiques reguladores de les subvencions municipals per als
petits comerços per tal d’afrontar les despeses necessàries per a la implantació de
mesures de protecció sanitària a causa de la pandèmia de la COVID-19.
ANNEX 3: Bases específiques reguladores d’incentius per als establiments
comercials i de restauració del municipi afectats per les mesures en matèria de
salut pública.

El procediment d’aprovació dels reglaments locals n’exigeix, si més no, l’aprovació
inicial, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del
mateix amb la publicació posterior del text íntegre del reglament.
L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb
motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment les bases reguladores de la concessió de subvencions a
petits comerços i establiments de restauració per a l’exercici 2021.
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text de les bases pel
termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o
suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la
província de Tarragona (BOPT) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les
publicacions oficials esmentades.
Tercer. Cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat període d’informació
pública, l’aprovació de les citades Bases esdevindrà definitiva, i es procedirà a la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament, per al general coneixement i efectes, i una referència
d’aquest anunci s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el
butlletí d’informació municipal.
Quart. Aprovades definitivament aquestes bases, se’n trametrà còpia al Departament
de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
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No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que consideri més oportú als
interessos municipals.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=3003
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Albert Borràs Tafalla, Antoni Gilabert
Rodriguez, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT

6è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=3206
No hi ha propostes d’urgència.
7è.- DONAR COMPTE AL PLE LA SUSPENSIÓ DE LES REGLES FISCALS QUE
AFECTEN AL PLA ECONÒMIC FINANCER (PEF). NÚM. EXP.: 2019/582.

XAVIER ROYO FRANCH
22/01/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

ANTECEDENTS:
L’Ajuntament de l’Aldea en la sessió plenaria de 19 de setembre de 2019, va aprovar
el PEF 2019-2020.
El 13 de març de 2020 la Comissió Europea va emetre un comunicat reclamant en
motiu de la crisis ocasionada pel COVID’19 una resposta econòmica coordinada
en què hi participessin totes les parts interessades a nivell nacional i de la Unió
Europea.
El 20 de març de 2020 la Comissió va recomanar l’activació de la clàusula
general de salvaguarda que està establerta al Pacte d’Estabilitat i Creixement
sol·licitant-ne al Consell Europeu la seva activació amb la finalitat de facilitar la
coordinació de les polítiques pressupostàries en temps de greus recessions
econòmiques.
El 23 de març de 2020 el Consell Europeu va acordar activar la clàusula general
de salvaguarda la qual permet:

-

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

-

Incomplir als estats membres els requisits pressupostaris que s’aplicarien
en condicions normals.
Desviar-se temporalment de l’objectiu pressupostari a mig termini
sempre que no posi en perill la sostenibilitat pressupostària a mig termini.
Que la Comissió i el Consell Europeu puguin prendre les mesures
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

80abdf3bd000408a98e5e7eb66d9bfb7001

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

11

necessàries per a la coordinació de polítiques en aquest marc econòmic.
El 20 de juliol de 2020 el Consell Europeu va emetre un dictamen en relació al
Programa d’Estabilitat d’Espanya pel 2020 demanant que es prenguessin
mesures per al 2020 i 2021 en consonància amb la clàusula general de
salvaguarda per combatre la crisis ocasionada pel COVID-19, sostenir l’economia i
recolzar la recuperació econòmica de manera eficaç així com, quan les condicions
econòmiques ho permetin, aplicar polítiques pressupostàries destinades a
aconseguir situacions pressupostàries prudents a mig termini i garantir la
sostenibilitat del deute i el foment de la inversió.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

22/01/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT

El 6 d’octubre de 2020 el Consell de Ministres va sol·licitar als Congrés dels Diputats
l’apreciació de la situació d’emergència extraordinària ocasionada pel COVID-19
i que s’ajusta a allò disposat als articles 135.4 de la Constitució i al 11.3 de la Llei
orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per la qual cosa, es va aprovar la suspensió de l’Acord del Consell de Ministres
d’11 de febrer de 2020 d’adequació per al 2020 i la fixació per al període 20202023 dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic per totes les
administracions públiques i subsectors. Així com l’adequació per al 2020 i fixació per
al 2021 del límit de despesa no financera.
L’article 135.4 de la Constitució estableix que els límits de dèficit estructural i de
volum de
deute públic només podran superar-se en cas de catàstrofes naturals,
recessió econòmica o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control
de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat
econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres
del Congrés dels Diputats.
L’article 11.3 de la LOEPSF estableix que, excepcionalment, l’estat i les comunitats
autònomes podran incórrer en dèficit estructural en cas de catàstrofes naturals,
recessió econòmica greu o situacions d’emergència extraordinària que escapin
al control de les administracions públiques i perjudiquin considerablement la
seva situació financera o la seva sostenibilitat econòmica o social, apreciades
per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats. Aquesta desviació
temporal no pot posar en perill la sostenibilitat fiscal a mig termini. Als efectes
anteriors la recessió econòmica greu es defineix d’acord amb allò que disposi la
normativa europea.
El 13 d’octubre de 2020 l’Autoritat independent de responsabilitat fiscal va apreciar
la concurrència de circumstàncies excepcionals als quals fa referència l’article
11.3 de la LOEPSF i que per la qual cosa resultat adequat activar la clàusula
prevista a la LOEPSF per a prioritzar la resposta de les administracions públiques
davant la crisis. No obstant això, afegeix que les actuacions de les administracions
públiques s’han de seguir orientant a garantir la sostenibilitat dels comptes públics a
mig i llarg termini.
El 20 d’octubre de 2020 el Congrés de Diputats aprecia que Espanya està patint
una pandèmia la qual cosa suposa una situació d’emergència extraordinària als
efectes dels article 135.4 de la Constitució i del 11.3 de la LOEPSF.
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Segons l’establert el 20 d’octubre de 2020 queden suspeses les regles fiscals, i donen
per superats els Plans Econòmics Financers vigents, per tant, en cas del seu
incompliment no produeix cap efecte i a partir del 20 d’octubre de 2020 queda sense
efecte.
La Direcció General de Política financera, assegurances i Tresore amb registre
d’entrada número 2020-4103 de 30 de novembre, comunica que el PEF de
l’Ajuntament de l’Aldea per al 2019-2020 no està vigent i per la seva part no en faran el
seguiment.
Al Ple de la Corporació es dóna compte del següent:
Deixar sense efecte el PEF 2019-2020, aprovat pel Ple de 19 de setembre de 2019,
d’acord amb l’establert pel Congrés dels Diputats el dia 20 d’octubre de 2020.”

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

22/01/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=3218
8è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2020/339 AL
2020/461.
Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia des del número 2020/339 al 2020/461.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=3353
9è.- INFORMES D’ALCALDIA.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=3369
10è.- PRECS I PREGUNTES.

22/01/2021 SECRETARIA

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2020121701?ts
=4385
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 21:15 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 13
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

L’Alcalde-President
Xavier Royo Franch

El Secretari Accidental
Joan Rallo Ventura
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