ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA.
Número: 7/2021.
Data: 28 d’octubre de 2021.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 20:40 hores
Lloc: Saló de Plens.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Regidors/es:
- Irene Negre Estorach
- Josep Franch Pellisé
- José Caballé Estorach
- Berta Royo Cervera
- Carlos Gilabert Mangrané
- Antoni Gilabert Rodriguez
- Albert Borràs Tafalla
- 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

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-vuit d’octubre
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

Signatura 1 de 2

26/11/2021 SECRETARIA

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801
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 SETZE DE
SETEMBRE DE DOS MIL VINT-I-UN.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena a l’esborrany de l’acta, que si s’escau, s’ha d’aprovar i que és la
relativa a la sessió ordinària del dia setze de setembre de 2021, que se’ls hi van lliurar
juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80
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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 16
de setembre de 2021.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=333
2n.- PROPOSTA D’ACORD DE LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2/2021 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2021/354.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Atès que en data 17 de juny de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar
provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 02/2021 del Text refós de les
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, amb l’objecte d’excloure
del sector urbanitzable delimitat, DIA 5, CN-340 Nord-oest, els terrenys situats al sud
del sector, entre el límit del sòl urbà i el camí del Mas Roig, i qualificar-los de sòl urbà
no consolidat, dintre del PAU Nord-oest.
Mitjançant Registre General de Sortida 2021/1813 i 2021/1896, es dona trasllat de la
documentació tècnica i administrativa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les
Terres de l’Ebre per a l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2/2021 del
Text Refós de les NNSS del Planejament de l’Aldea.
Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 6
d’octubre de 2021, acorda suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació puntual de
les Normes subsidiàries de planejament núm.02/2021, sector DIA5 N-340 nord-oest,
de L'Aldea, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós,
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
incorporant les prescripcions que estableix dita resolució.
Vist que data 19 d’octubre de 2021, l’Arquitecta, la Sra. Laura Ismael Segarra,
col·legiat número 37275/7, mitjançant Registre General d’Entrada 2021/4145, presenta
text refós on es recullen les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 6 d’octubre de 2021.
Atès que en data 26 d’octubre de 2021, els serveis tècnics municipals han informat
favorablement el Text refós on es recullen les prescripcions de l’acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de data 6 d’octubre de 2021.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competències del Ple de l’Ajuntament en base al
que disposa l’article 52.2 c) 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.
Per tot l’ exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- Verificar el Text Refós de la Modificació Puntual núm. 2/2021 de les Normes
Subsidiàries de Planejament urbanístic de l’Aldea, amb l’objecte d’excloure del sector
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urbanitzable delimitat, DIA 5, CN-340 Nord-oest, els terrenys situats al sud del sector,
entre el límit del sòl urbà i el camí del Mas Roig, i qualificar-los de sòl urbà no
consolidat, dintre del PAU Nord-oest.
Segon.- Donar trasllat a la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre del present
acord juntament amb el text refós de la modificació puntual verificat, als efectes de
l’aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 2/2021 de les Normes Subsidiàries
del Planejament Urbanístic de l’Aldea.”
Es deixa constància de que el Sr. Antoni Gilabert Rodríguez, ha sortit de la sala de
plens per estar afectat per una causa d’abstenció en dit expedient, 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
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=356
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, Elisabet Fabuel
Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 4/2021 DEL PLA PARCIAL SUBSECTOR 1 DEL SAU
CATALUNYA SUD. NÚM. EXP.: 2021/1480.
L’Ajuntament de L’Aldea ha encarregat a la Sra. Laura Ismael Segarra, arquitecta
col·legiada número 37275/7 la redacció de la memòria per a la modificació del sistema
d’equipaments i el sistema d’espais lliures del subsector 1 del SAU Catalunya Sud,
amb un doble objectiu: per una banda, per tal d’agrupar tota la superfície del sector
destinada a equipament, situada entre la sortida de l’autopista i la rotonda de la
carretera C-42 entre Tortosa i l’Aldea, per tal d’encabir el projecte d’un intercanviador
d’autobusos. I per l’altra per tal de millorar i ampliar la zona verda a l’extrem nord-est
del sector.
Vistos els informes emesos pels Serveis Tècnics municipals sobre la viabilitat de la
modificació i pel Secretari Accidental de la Corporació sobre la legislació aplicable,
ambdós de data 26 d’octubre de 2021.
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, així com la seva oportunitat i conveniència, pel fet de poder implantar el
projecte d’intercanviador d’autobusos, situat en un lloc estratègic pel que fa a les
comunicacions viàries, entre l’autopista AP-7, la carretera C-42 que uneix l’Aldea amb
Tortosa i la CN-340. Es millora també l’àrea destinada a zones verdes ja que es
concentra en una àrea més gran i més funcional 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
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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.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació inicial de les
modificacions puntuals dels instruments de planejament general, acord que s’ha
d’adoptar pel vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, de conformitat amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985,
reguladora de les Bases de règim local.
Per tot l’ exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual número 04/2021 del Pla
Parcial Subsector 1 del SAU Catalunya Sud.
Segon. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques a les
parcel·les qualificades d’equipament i de sistema d’espais lliures afectades per la
present modificació, si bé es tracta de parcel·les de titularitat municipal. Aquesta
suspensió es regirà per l’establert als arts. 73.2 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i arts. 102 a 104 del
Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Tercer. Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de
l’endemà de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari
d’àmplia difusió, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i per mitjans telemàtics i
simultàniament notificar aquest acord als municipis limítrofs concedint-los audiència
pel termini d’un mes.
Quart. - Sol·licitar, si s’escau, de manera simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del
TRLU informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.”

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=478
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 ABSTENCIONS dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert
Rodriguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i
Estefania Blanch Llosa.

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

81aa5a6fbbea44eb9c6aff52436461f1001

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

4t.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2021/341 DE DATA 20 DE
SETEMBRE, SOBRE LES AL·LEGACIONS A LES FASES 2 I 3 DEL PROJECTE
DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC D’INUNDACIÓ. NÚM. EXP.: 2021/1291.
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia a ratificar:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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“Que por publicación en el BOE de 22 de junio de 2021 esta corporación ha tenido
noticia del anuncio de la Dirección General del Agua por el que se inicia el periodo de
consulta pública de los documentos titulados "Propuesta de proyecto de plan
hidrológico", "Propuesta de proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" y
"Estudio Ambiental Estratégico conjunto" referidos a los procesos de revisión de los
citados instrumentos de planificación correspondientes a las demarcaciones
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y
a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental (en el
ámbito de competencia de la Administración General del Estado), Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana y Ebro.
En el mismo anuncio se informaba que el documento relativo a la "Propuesta de
proyecto de plan de gestión del riesgo de inundación" se podría consultar durante
tres (3) meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, en
las sedes y páginas electrónicas de los organismos de cuenca correspondientes.
Dentro de ese plazo, se podrían realizar las aportaciones y formular cuantas
observaciones y sugerencias se estimasen convenientes dirigidas al organismo de
cuenca respectivo.
Siendo que el municipio que presido pertenece a la cuenca hidrográfica del Ebro, a la
Sra. Presidenta de esta Confederación formulo las siguientes observaciones:
El barranco de Pixadors cruza el núcleo urbano de L’Aldea, su paso por el núcleo se
realiza por una canalización que en diferentes ocasiones se ha demostrado
insuficiente para canalizar el caudal del barranco en régimen de avenidas. Esta
realidad ha sido reconocida en el PGRI al incluirlo en el ARPSI
ES091_ARPS_BEB_19 y modelizado en el SITebro de este organismo indicando los
mapas de riesgo según los diferentes periodos de retorno, tal como indica la Directiva
de inundaciones. Sin embargo, aunque estos estudios ponen de relieve las graves
consecuencias que se derivan en cada episodio de fuertes lluvias para el conjunto de
la población, esta realidad no se ve reflejada en ninguna de las medidas contenidas en
el Anejo 2 del plan (Descripción del Programa de Medidas) ni en las medidas
estructurales del plan (Anejo 3).
Con el fin de paliar estas afecciones, la corporación que presido ha realizado
diferentes estudios con el objetivo de resolver la problemática del barranco a su paso
por el núcleo urbano. Fruto de estos estudios se ha concretado una posible solución
en el proyecto “Memoria valorada para la definición de las obras de
encauzamiento del barranco de Pixadors en el entorno de la antigua carretera N340” redactado por la ingeniería INVALL en octubre de 2020. La ejecución de este
proyecto ha sido autorizada recientemente por la CHE en lo que sería la primera fase
de la solución global al grave problema de inundaciones que afectan al núcleo urbano.
Quedan por ejecutar 2 fases futuras consistentes en dos balsas de laminación que
completarán la protección a la población de las afecciones que se detectan en los
estudios de la CHE.
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Uno de los objetivos declarados en la memoria del PGRI es Conseguir una reducción,
en la medida de lo posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad
para la salud humana, las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio
ambiente en las zonas inundables, y este objetivo se basa sobre todo en la
optimización de los sistemas de defensa frente a inundaciones existentes, el
incremento de la capacidad del sistema para absorber la inundación y laminar la
avenida a través de las infraestructuras verdes, como por ejemplo las medidas de
retención natural del agua (NWRM, Natural Water Retention Measures) y las labores
de conservación y mejora de la capacidad de desagüe de las infraestructuras
longitudinales y otras medidas centradas en la disminución de la peligrosidad de la
inundación.
En consecuencia, solicitamos que estas fases 2ª y 3ª del proyecto sea
incorporado dentro del programa de medidas de protección frente a
inundaciones con cargo al presupuesto que para la ejecución del PGRI se habilite.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=844
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 Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
5è.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2021/362 DE DATA 4
D’OCTUBRE, SOBRE LA SOL·LICITUD AL SÍNDIC DE GREUGES PER A QUE
INICIÏ LES DILIGÈNCIES NECESSÀRIES PERQUÈ NO S’ESTAN ADOPTANT LES
MESURES NECESSÀRIES PER A LA PROTECCIÓ EFECTIVA DEL DELTA DE
L’EBRE. NÚM. EXP.: 2021/1380.
Es dona compte del següent Decret de l’Alcaldia a ratificar:
Després de dècades d’inacció, el Delta de l’Ebre està patint un procés de forta
regressió i d’increment dels impactes de les tempestes marines, agreujats pels
efectes, entre d’altres, del canvi climàtic. Com a conseqüència, el Delta es troba
actualment en una situació de deteriorament i fort risc de desaparició si no
s’implementen les mesures adequades.
Davant de la manca de resposta per part de les administracions competents,
l’Ajuntament de L’Aldea es vol adherir a la queixa que presenta la Taula de Consens
pel Delta.
Per tot l’exposat,
RESOLC:
Únic.- Sol·licitar que el Síndic de Greuges de Catalunya iniciï les diligències
necessàries per a obrir un procediment d’infracció comunitària perquè no s’estan
adoptant les mesures necessàries per a la protecció efectiva del Delta de l’Ebre.
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=951
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 Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

6è.- DONAR COMPTE DE LES AL·LEGACIONS AL “PLAN DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN 2020-2027” DE LA DEMARCACIÓ DE L’EBRE.
Es dona compte de les següents al·legacions al “Plan de Gestión del Riesgo de
Inundación 2020-2027” de la Demarcació de l’Ebre donant suport a la Taula de
Consens pel Delta, presentades en data 22 de setembre de 2021 amb núm. RE 2010
al Registre General de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.


Al·legacions

Explicació.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=1071
Totes les persones membres del plenari es donen per assabentats.
7è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA PER
RECLAMAR L’EMPLAÇAMENT DEL NOU HOSPITAL A LES TERRES DE L’EBRE.
NÚM. EXP.: 2021/1473.
Es dona compte de la següent moció:
“L’Any 2006, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va anunciar la
construcció d’un nou Hospital a Tortosa, ja que el Verge de la Cinta, començava a no
poder garantir els serveis que necessita la població del Territori A més, l’actual
ubicació del Hospital Verge de la Cinta dificulta l’accés als usuaris, les zones
d’aparcament estan saturades i dificulta possibles ampliacions, fets que van provocar
que la Generalitat valorés el canvi d’ubicació.
Que un canvi d’ubicació del nou Hospital representaria la necessitat de disposar d’una
àrea d’uns 50.000m2 de terreny.
L’any 2015, el Departament de Salut, va argumentar que s’hauria de construir un nou
Hospital, ja que l’actual no garanteix que es pugui fer l’ampliació com pertocaria.
Davant les dificultats d’encaix que representa la construcció d’un nou Hospital a
Tortosa, el municipi de L’Aldea disposa d’unes infraestructures de comunicació
incomparables arreu del territori, l’autovia de Tortosa a L’Aldea, dos sortides de l’AP-7,
la N-340 i l’estació del tren.
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A més, disposa de la possibilitat d’ubicar el nou Hospital en una àrea de tocar a la vora
de l’autovia de L’Aldea a Tortosa, de 100.000m2 ampliables fins a 500.000 m2.
Ates que la població total de les quatre comarques de les TTEE es de 185.294 hab.,
ens trobem que 124.565 hab. estan més prop en temps real de l’Aldea que de Tortosa.
Ates que les poblacions amb més habitants, tant de la comarca del Baix Ebre com les
de la comarca dels Montsià, amb un total de 150.000 hab. estan situades a menys de
30 min de L’Aldea.
Ates que totes les poblacions més habitades del Baix Ebre (menys Roquetes i Jesús) i
totes les del Montsià estan més prop de L’Aldea que de Tortosa.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Ates que la comarca de la Ribera d’Ebre, tenen el mateix temps d’arribada a Tortosa,
que a L’Aldea via el Perelló i l’AP-7.
Atès que l’Aldea disposa de l’estació de tren central de les Terres de l’Ebre en la qual
paren trens de diferents destins i en un ampli ventall horari.
Tot l’exposat, ens porta a que l’àrea que proposem disposa de condicions més optimes
i avantatjoses que cap altre lloc, a més aquest terreny es limítrof amb el terme
municipal de Tortosa, fet que podria comportar compartir l’Hospital als dos termes
municipals, com ja passa amb el Polígon Catalunya Sud.
Proposem que:
PRIMER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que valori la possibilitat
d’ubicar l’hospital de referencia de les TTEE, als terrenys que proposa aquesta moció.
SEGON. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Departament de
Salut, al Delegat del Govern, al Director de Salut de les TTEE I als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=1131

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2021 SECRETARIA

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
8è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ENDAVANT L’ALDEA ERC
CONTRA L’INCREMENT DELS PREUS DE L’ELECTRICITAT. NÚM. EXP.:
2021/1482.
Es dona compte de la següent moció:
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“L’elevat preu de l’electricitat ha esdevingut un problema estructural que arrossega
l’Estat espanyol des de fa dècades i que afecta a milions de famílies i també al teixit
empresarial del país que ha d’assumir uns costos superiors a la mitjana europea,
ocasionant una clara pèrdua de competitivitat.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Malgrat el problema ve de lluny i té múltiples causes, aquests darrers mesos hem
assistit a una escalada de preus sense precedents, assolint un màxim històric darrera
un altre màxim històric.
L’alarma social generada al voltant de l’increment desmesurat del preu d’un bé
considerat essencial va requerir la compareixença el passat, mes d’agost de la
Ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Va ser una compareixença
decebedora, sense anunciar cap mesura addicional per contenir l’escalada de preus i
de la qual en va transcendir mediàticament la petició a les elèctriques d’aplicar una
major “empatia social” mentre reconeixia explícitament que durant el 2021 les famílies
veuran incrementat de mitjana un 25% el seu rebut. Entenem que és d’una enorme
irresponsabilitat traslladar a la ciutadania el missatge que els poders públics no poden
fer-hi res i que tot queda en mans de la bona voluntat de les gran empreses
energètiques que actuen amb una lògica de mercat oligopolístic.
Les mesures anunciades pel govern espanyol del passat mes de setembre tampoc
resoldran el problema d’arrel ni ajudaran a un canvi de model. Malgrat la insistència
que el seu efecte serà immediat en la rebaixa del preu de la llum, la veritat és que
moltes d’elles no es poden aplicar de forma immediata i d’altres com la rebaixa de
l’IVA sols servirà per augmentar el marge de benefici de les elèctriques i reduir els
ingressos de l’estat.
En un mercat dominat per unes poques grans empreses que tenen vincles estrets amb
els dos grans partits de l’Estat, per exemple mitjançant la presència de diversos
exMinistres en consells d’administració de les elèctriques, la ciutadania no acceptarà
de cap manera que el govern de l’Estat es desentengui davant els abusos tarifaris que
estem veient els darrers mesos per part d’aquestes mateixes elèctriques. Pràctiques
com les efectuades per algunes companyies elèctriques consistents en buidar els
embassaments per generar energia a baix cost sabent que entrarà al mercat al preu
més elevat possible, entenem que són inadmissibles i requereixen d’una intervenció
del regulador públic.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2021 SECRETARIA

Les mesures adoptades amb anterioritat a la darrera escalada de preus, consistents
en la rebaixa de l’IVA i la suspensió temporal de l’impost a la generació, s’han
demostrat clarament insuficients i no entren en el problema de fons, els enormes
beneficis que generen les elèctriques a partir d’un bé essencial.
Des d’una visió estrictament municipalista, aquest fort increment del preu de
l’electricitat en un context de recessió econòmica farà que moltes més famílies no
puguin assumir les factures i es trobin en risc de pobresa energètica. Seran doncs els
ajuntaments qui hauran de respondre destinant majors recursos des dels serveis
socials, és a dir, intentant corregir allò que els poder públics de l’Estat no han estat
capaços de solucionar en la regulació del mercat elèctric.
Davant aquesta situació es fa més necessari que mai aprofitar totes les eines
disponibles per tal d’abaratir la factura a les famílies vulnerables, començant per
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ampliar la cobertura del bo social que permeti aplicar majors descomptes en base a
criteris de renda i la situació personal i familiar.
Sent conscients de la dificultat per trobar solucions a curt termini, si tenim clar que
aquestes han de passar per una major sobirania energètica, passant d’un model
oligopolístic concentrat en unes poques empreses a un model més diversificat amb
participació de la ciutadania, per exemple mitjançant l’impuls de les comunitats
energètiques locals, l’autoconsum basat en energies renovables i la participació en
petits projectes en forma de cooperatives energètiques, així com l’acceleració en la
implantació ordenada i equilibrada territorialment de les energies renovables.
En aquest sentit, l’execució dels fons europeus és una oportunitat per incidir en aquest
canvi de model, afavorint aquells projectes orientats a la diversificació del mercat,
l’eficiència energètica i l’impuls definitiu a les renovables.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Per tot l’exposat, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar al govern de l’Estat a reestructurar l’actual model energètic definint nous
mecanisme de control públic, lliure d’oligopolis i amb un sistema de preus just,
equitatiu, competitiu, sostenible ambientalment i transparent.
Segon. Instar al govern de l’Estat a ampliar la cobertura del bo social per tal de reduir
la càrrega a les famílies més vulnerables en episodis d’escalada de preus com els que
hem viscut aquest estiu.
Tercer. Sol·licitar al govern de l’Estat un fons extraordinari en favor dels ajuntaments
per tal de cobrir l’increment de sol·licituds que estan rebent els serveis socials.
Quart. Posar a disposició de la ciutadania un punt d’informació sobre el bo social i
sobre els ajuts existents per fer front a la pobresa energètica, i l’estalvi i eficiència
energètica.
Cinquè. Promoure la instal·lació de sistemes d’autoconsum energètic basat en
energies renovables, aplicant bonificacions d’una part de la quota de l’IBI, IAE o ICIO
en favor de la ciutadania i empreses que disposin de sistemes d’aprofitament
d’energies renovables.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2021 SECRETARIA

Sisè. L'ajuntament es compromet a executar actuacions d’estalvi energètic en els
equipaments municipals, facilitar els projectes d’autosuficiència energètica a empreses
i ciutadania i promoure la sobirania energètica mitjançant l’impuls d’una comunitat
energètica local que permeti fer arribar energia neta i de proximitat a tota la població.
Setè. Instar al govern de l’Estat a destinar els recursos provinents dels fons Next
Generation EU a projectes que contribueixin a fer efectiva la transició energètica i
alhora permetin diversificar el sistema, acabant amb l’actual funcionament
oligopolístic.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=1955

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

81aa5a6fbbea44eb9c6aff52436461f1001

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

10

Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
9è.- MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST PEL DRAGATGE DE LA BADIA DEL
FANGAR I LA PROTECCIÓ DEL DELTA DE L’EBRE. NÚM. EXP.: 2021/1484.
Es dona compte de la següent moció:
“La Badia del Fangar es tanca. La badia del Fangar s’ofega.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

L’entrada del lloc on ara estem perd entre 25 i 30 metres l’any, per tant, cada any hi
entra menys aigua. De tal manera, una badia que no renova la seua aigua es
converteix en bassa.
En una bassa no hi ha bivalves, no hi ha musclo, no hi ha ostres, no hi ha cloïsses, no
hi ha catxels, ni tampoc hi ha canyuts.
Los productors i les productores de mol·lusc venim dient fa temps que els cultius
marins disminueixen dia a dia. Ja no podem produir cloïssa, i la cria del musclo es mor
degut al tancament de la badia. Aquest fet impacta de ple en la sòcio-economia de la
gent del Delta, ja que un número considerable de famílies del nostre territori viuen del
sector de l’aqüicultura.
NO VOLEM UNA BASSA AL FANGAR, VOLEM LA BADIA DEL FANGAR
El 99% de la producció de bivalves de Catalunya es realitza aquí, al Delta de l’Ebre, al
nostre DELTA, som el productor més important del Llevant mediterrani, i VOLEM
CONTINUAR-HO SENT.
Per això avui estem aquí! Per tal de reclamar accions. Tenim les orelles plenes de
paraules i Ara, Avui, i Aquí VOLEM FETS!
Està demostrat que les aportacions de sorra puntuals que es fan cada temporada no
solucionen la problemàtica de regressió i subsidència del nostre Delta. Lo Delta
necessita una draga en treball constant, un pla estratègic que CUIDI la naturalesa del
Delta i l’activitat humana que en ell es desenvolupa.
Si altres països d’Europa i del Món ho apliquen, què impedeix que al Delta de l’Ebre
també es pugui aplicar?
VOLEM PLANS DE DRAGATGE JA!
Les persones que vivim al Delta, les persones que estimem lo Delta diem PROU!
La inacció política, lo silenci de les administracions i en definitiva la politico-regressió,
estan matant lo Delta de l’Ebre.
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S’excusen i ens diuen que la culpa és del canvi climàtic, de construir on no s’ha de
construir o de cultivar on no s’ha de cultivar, quan això, per a natros, és una herència
històrica, com los pantans.
PROU excuses, prou mirar al passat, prou acusacions a fets que ja no podem arreglar.
Avui i aquí, reclamem una intervenció del segle XXI per al Delta de l’Ebre, com ho fan
altres països d’Europa, del món, o és que no estem a Europa!?
DRAGATGE JA!
LO DELTA VOL VIDA
LO DELTA DIU PROU!
Es proposa l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de L’Aldea del següent:

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

26/11/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

26/11/2021 ALCALDE-PRESIDENT

PRIMER. Donar suport al manifest pel dragatge de la Badia del Fangar i la protecció
del Delta de l’Ebre.
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord a la Federació de Productors de Mol·luscs del
Delta de l’Ebre (FEPROMODEL) i al Moviment de Lluita pel Delta de l’Ebre.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021102801?ts
=2439
Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino i Estefania Blanch Llosa.
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 20:40 hores. I per a constància de tot això s'estén la present acta de 12
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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