ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’ALDEA.
Número: 8/2021.
Data: 25 de novembre 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
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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
Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-cinc de
novembre 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.2021112501
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 EXTRAORDINÀRIA DE DATA VINT-IVUIT D’OCTUBRE 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 28 d’octubre de 2021, que se’ls hi van lliurar
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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 l’acta corresponent a la sessió del dia 28
d’octubre de 2021.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021112501?ts
=432
2n.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2022 I PLANTILLA DE PERSONAL. NÚM. EXP.: 2021/1475.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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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.
Certificat de la liquidació del pressupost del exercici anterior
2.
Avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici corrent
3.
Beneficis fiscals en tributs locals
4.
Informació relativa als convenis subscrits amb les Comunitats Autònomes en
matèria de despesa social
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 2021-436 de 17 de novembre de 2021, 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
jurídic dels Funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
Adjuntant-se al mateix informe els Annexos:
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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
20/12/2021 SECRETARIA
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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
previsions de despeses i ingressos, així com els programes anuals d'actuació,
inversions i finançament per a l'exercici següent.

JOAN RALLO
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que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes
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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.

XAVIER ROYO FRANCH
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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 un any, 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.
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.

JOAN RALLO
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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.
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.
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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.

20/12/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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 2022 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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
1.916.316,34
96.462,32
464.235,87
1.207.860,19
10.100,00
234.859,16
641.944,86

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

4.571.778,74

PRESSUPOST DE
DESPESES
1.204.355,08
1.771.429,39
3.500,00
688.773,00
22.745,17
880.976,10

4.571.778,74

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
4.571.778,74€.
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el
document que consta a l’expedient.
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.
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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.
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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/12/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

20/12/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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.2021112501?ts
=453
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.
3r.- PROPOSTA D’ACORD DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 3/2021 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE L’ALDEA REFERENT A ALINEACIONS. NÚM.
EXP.: 2021/886.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 16 de setembre de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar provisionalment
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
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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.
Mitjançant Registre General de Sortida 2021/2081, 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. 3/2021 del Text Refós de les
NNSS del Planejament de l’Aldea.

XAVIER ROYO FRANCH
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Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, en la sessió de 3
de novembre acorda l’aprovació definitiva de l’esmentada modificació 3/2021, amb
l’objecte de dur a terme un reajustament de l’alineació de la carretera de l’Ermita entre
els carrers Desvio i Pau Casals.
L’esmentat acord supedita la publicació de la modificació al Diari Oficial de la
Generalitat a la presentació d’un text refós verificat pel Ple de la Corporació que
incorpori una sèrie de prescripcions.
Atès que en data 23 de novembre de 2021, els serveis tècnics municipals han informat
favorablement l’aprovació del Text refós.
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. 3/2021 de les Normes
Subsidiàries de Planejament urbanístic 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.
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. 3/2021 de les Normes Subsidiàries
del Planejament Urbanístic de l’Aldea.”

JOAN RALLO
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021112501?ts
=2205
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.
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4t.- PROPOSTA D’INICI EXPEDIENT 3/2021 D’EXPROPIACIÓ DE ZONA VERDA.
NÚM. EXP.: 2021/1601.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Les Normes Subsidiàries del municipi de l’Aldea aprovades definitivament el
15.01.1997, així com el Text Refós de les NNSS aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre amb data 6 d’abril de 2005, estableixen que el
terreny propietat de la Sra. Pilar Pujol Estorach, de 1176,04 m2 de superfície ubicat
entre els carrers Joan Carles I – Pau Casals – Sant Antoni – Raval de Fesol amb
número de referència cadastral 8428508BF9182G0001XF està qualificat com a Sòl
urbà destinat a zones verdes. Clau 6. Sistema d´espais lliures.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/12/2021 ALCALDE-PRESIDENT

Vista la valoració i descripció de la propietat afectada i vist l’informe jurídic indicant que
és procedent declarar la utilitat pública i la necessitat d´ocupació, es proposa al Ple de
la Corporació l’adopció del següent:
ACORD
1r.- Donar per iniciat l’expedient d’expropiació forçosa esmentat.
2n.- Declarar d’utilitat pública l’obra i la necessitat d'ocupar els béns descrits
anteriorment qualificats com a Sòl urbà destinat a zones verdes. Clau 6. Sistema
d´espais lliures.
3r.- Aprovar la relació de béns que es necessiten ocupar i la propietària a qui pertany,
que consta detallada a l'expedient.
4t.- Fer pública la relació de béns o drets juntament amb els nom de la propietària i
obrir tràmit d'informació pública, per termini de 15 dies hàbils, mitjançant anuncis en el
Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels
diaris de major difusió de la província, a la seu electrònica d'aquest Ajuntament, i en el
tauler d'anuncis de l'Ajuntament, amb notificació a la interessada, a fi que la titular del
dret afectat per l'expropiació pugui presentar quantes dades poguessin permetre la
rectificació d'errors patits en la referida relació, o oposar-se motivadament a l'ocupació
d'aquells.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/12/2021 SECRETARIA

En cas de què no es produïssin al·legacions, es considerarà aprovada definitivament
aquella relació i iniciat l'expedient expropiatori i de produir-se, emeti's informe tècnic
sobre aquestes.
5è.- Requerir a la propietària, que en el termini màxim de 15 dies hàbils comptats a
partir de la finalització de la informació publica, fixi el just preu per mutu acord
manifestant la seva conformitat amb la valoració que consta en l'expedient.
En cas que en el termini de quinze dies no s'arribi a tal acord, se seguirà el
procediment que s'estableix en la pròpia Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de
desembre de 1954, sense perjudici que en qualsevol estat posterior de la seva
tramitació puguin ambdues parteixes arribar a aquest acord.
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No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi més pertinent.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021112501?ts
=2318
Votacions.-

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

20/12/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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.
5è.- DONAR COMPTE DE L’INFORME D’ADEQUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE
L’EXERCICI 2021. NÚM. EXP.: 2021/1507.
Es dona compte del següent informe:
“Títol: INFORME ADEQUACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE L’EXERCICI 2021
Tipus: Preceptiu
Identificació del responsable:
Joan Manuel Rallo Ventura, secretari accidental de l’Ajuntament de l’Aldea.
1. FETS
1. S’ha tramès al Ple l’informe resum anual del control intern de l’exercici 2020 on es
posen de manifest debilitats, deficiències, errors i incompliments detectats durant
l’exercici del control intern de l’any 2020. Tot i que a l'informe resum aprovat pel Ple de
18 de març de 2021 no es van esmentar deficiències, amb posterioritat se’n van
detectar i es detallen a l’expedient.
2. La Presidència ha aprovat el Pla d’acció per a corregir les deficiències de l’informe
anual de control intern per Decret 2021-400 de 04 de novembre de 2021.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/12/2021 SECRETARIA

2. FONAMENTS DE DRET
L’article 38 Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el Règim jurídic del
control intern (RCI) en les entitats del sector públic local disposa que el President de la
Corporació formalitzarà un pla d’acció que determini les mesures a adoptar per a
esmenar les debilitats, deficiències, errors i incompliments que s’hagin posat de
manifest a l’informe resum anual del control intern.
El Pla d’acció s’ha de formular en el termini màxim de tres mesos des de la remissió
de l’informe resum al Ple i contindrà les mesures de correcció adoptades, el
responsable d’implementar-les i el calendari d’actuacions a realitzar.
S’haurà de trametre el Pla a l’òrgan interventor que valorar la seva adequació per a
solventar les deficiències indicades i, si escau, els resultats obtinguts i informarà al Ple
sobre la situació de la correcció de les debilitats posades de manifest a l’exercici del
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control intern, permetent així que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures
correctores implantades per a la millora de la gestió econòmico financera.
CONCLUSIONS
1. En compliment del que es disposa en els apartats 1 i 2 de l’esmentat art. 38 del
RCI, l'Alcalde ha elaborat i formalitzat el Pla d'Acció, que se sotmet a aquesta
Intervenció perquè valori la seva adequació per a solucionar les deficiències
assenyalades i en el seu cas els resultats obtinguts, i informe al Ple sobre la situació
de la correcció de les febleses posades de manifest en l'exercici del control intern,
permetent així que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures correctores
implantades per a la millora de les gestió econòmic financera (art. 38.3 RCI).

20/12/2021 ALCALDE-PRESIDENT

2. Les actuacions previstes al pla d’acció són adequades per a solventar les
incidències posades de manifest a l’informe resum del control intern de l’exercici 2020.
Òrgan
Coordinador
Actuació
gestor
responsable Situació a corregir
CI
responsable
de l’acció
Subvencions

Alcalde

Alcalde

Contractació

Alcalde

Alcalde

Domiciliacio
ns bancaries

Alcalde

Alcalde

Realitzar el control financer de les
subvencions
Millorar el procediment de les
contractacions
Evitar les domiciliacions bancàries

Mesures correctores
Nivell
Data
prioritat (1- implantació
Descripció de la mesura
3 de més a
prevista
meys)

Valoració
Data
valoració
prevista

Realitzar el control dels beneficiaris de
subvencions.

3

Establir procediments de contractació.

1

durant l'exercici

2022

Establir mesures per reduir les
domiciliacions bancàries.

1

2021

2021

pendent de determinar
pendent de determinar

Tot i que a l'informe resum aprovat pel Ple de 18 de març de 2021 no es van esmentar
deficiències, amb posterioritat se’n van detectar i es detallen al quadre anterior.

XAVIER ROYO FRANCH

Signatura 2 de 2

Acció: Subvencions:
Mesura: s’haurien de realitzar el control de beneficiaris de subvencions.
Acció: Contractació:
Mesura: s’haurien d’establir procediments de contractació segons la llei de contractes
del sector públic.
Acció: Domiciliacions bancàries:

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/12/2021 SECRETARIA

Mesura: s’haurien de reduir les domiciliacions bancàries i procedir a fer transferències
previ aprovació de la corresponent relació de transferència bancària.
Les següents deficiències no poden ser objecte de millora pel motius que es
descriuen a continuació:
-

La deficiència detectada en el control de les subvencions no es pot millorar
perquè no es disposa dels suficients mitjans disponibles per a dur-ho a terme.

3. Caldrà informar al Ple sobre la situació de la correcció de les debilitats amb la
finalitat que el Ple realitzi un seguiment periòdic de les mesures correctores
implantades.
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4. En la tramesa anual a la Intervenció General de l’Administració de l’Estat de
l’informe resum anual del control intern caldrà informar sobre les correccions de les
debilitats posades de manifest a l’informe resum anual de control intern de l’exercici
anterior.
Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021112501?ts
=2481

El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura

XAVIER ROYO FRANCH

L’Alcalde-President

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

20/12/2021 SECRETARIA

Signatura 2 de 2

20/12/2021 ALCALDE-PRESIDENT

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 11
pàgines, el contingut de la qual, com a Secretari Accidental, dono fe en el lloc i
data indicats l'encapçalament.
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