ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Número: 9/2021.
Data: 16 de desembre de 2021.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 21:40 hores
Lloc: Saló de Plens.
ASSISTENTS:
Alcalde:
- En Xavier Royo Franch

- Junts per L’Aldea

XAVIER ROYO FRANCH
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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
Secretari Accidental:
- Joan Rallo Ventura
No assisteix
Estefania Blanch Llosa del Grup Municipal Endavant L’Aldea per motiu de salut.
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia setze de desembre
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.

JOAN RALLO
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Intervenció.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601
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 25 DE
NOVEMBRE DE 2021.
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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 del dia 25 de novembre de 2021 que se’ls hi va lliurar
juntament amb la convocatòria de la present sessió atenent el que disposa l’article 80
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals,
aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=323

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió del dia 25
de novembre de 2021.
2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚMERO 05/2021 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE L’ALDEA, PER DETERMINAR LES SEPARACIONS I
DISTÀNCIES DE TANQUES I ARBRAT EN EL SÒL NO URBANITZABLE
RESPECTE ELS CAMINS MUNICIPALS. NÚM. EXP.: 2021/1594.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“L’Alcaldia va encarregar als serveis tècnic municipals la modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament que es planteja amb l’objecte de facilitar en un futur
l’ampliació de l’amplada dels camins municipals en un metre, respecte a les mesures
actuals, per afavorir la mobilitat sostenible i facilitar el creuament de la maquinària
agrícola voluminosa. Aquesta modificació inclou condicionants per al pas de l’aigua
d’escorrentiu i clarifica les parts massisses admissibles als basaments de les tanques
dels camins municipals en sòl no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic.
Vist que en data 16 de novembre de 2021, mitjançant Registre General de Sortida
2021/2646, s’ha donat trasllat de la mateixa a l’Oficina de Medi Ambient de les Terres
de l’Ebre per a que, amb caràcter previ emeti informe, previ a l’aprovació inicial, sobre
la necessitat de sotmetre la modificació al tràmit d’avaluació ambiental estratègica.
Atès que en data 25 de novembre de 2021, mitjançant Registre General d’Entrada
2021/4671, es rep informe emès per l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre,
segons el qual la present modificació no té efectes significatius sobre el medi ambient,
establint com a condicionant a l’aprovació la inclusió com a mesures d’obligat
compliment les determinacions en matèria d’instal·lació de tanques, de tal manera que
aquestes únicament estaran permeses, amb caràcter excepcional i localitzat, en
aquells casos en què el tancament sigui imprescindible per la seva funcionalitat
vinculada amb el medi rural on s’insereix i projectar-se amb criteris d’integració
paisatgística, mantenint el caràcter rural de l’espai agrari i continuïtat visual d’aquest.
Els serveis tècnics municipals han incorporat a la memòria de la modificació
proposada les prescripcions de l’informe de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre.
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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.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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En compliment de l’establert a l’art. 97 del TRLUC, la conveniència i necessitat de
portar a terme la present modificació puntual de planejament queda plenament
justificada en relació a l’adequada protecció del domini públic local, per garantir un
trànsit rodat més segur i més sostenible per aquestes vies, assegurant l’accés a les
explotacions agropecuàries, facilitar l’ús de les avantatges derivades de l’evolució
tècnica de la maquinaria agrícola o aquella altra que resulti necessària per al
desenvolupament d’una activitat ramadera, d’explotació de recursos naturals o en
general, rústica. Així com mantenir els cursos naturals de l’escorrentiu de pluja. Els
camins municipals són vies d’ús públic que faciliten l’accessibilitat a les finques, per
poder treballar-les i visitar-les en unes condicions adequades de comoditat.
Tenint en compte el que determina l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme i en tant que la present
proposta de modificació puntual no comporta un increment del sostre edificable ni de la
intensitat de l’ús residencial, així com tampoc transformació dels usos previstos pel
planejament, limitant-se únicament a un reajustament d’alineacions, es desprèn que en
conseqüència, no és necessari incrementar la reserva de sòl complementària per a
destinar-la a Sistema de zones verdes, espais lliures i equipaments que estableix
l’articulat.
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 núm. 05/2021 del Text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, de les
Normes Subsidiàries de Planejament de l’Aldea, per determinar les separacions i
distàncies de tanques i arbrat en el sòl no urbanitzable respecte els camins municipals.
Segon. Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques que se
sol·liciten per a la implantació de tanques i arbrat en l’àmbit del sòl no urbanitzable
ordinari i sòl no urbanitzable deltaic que, que coincideix amb l’àmbit que és objecte
d’aquesta Modificació puntual. 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.
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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.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=347
Votacions.-

XAVIER ROYO FRANCH
07/02/2022 SECRETARIA
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APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 4/2021 DEL PLA PARCIAL SUBSECTOR 1 DEL
SAU CATALUNYA SUD. NÚM. EXP.: 2021/1480.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“En data 28 d’octubre de 2021, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la
proposta de modificació puntual número 04/2021 del Pla Parcial 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.
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 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.

JOAN RALLO
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Finalment, tenint en compte que la modificació a tràmit, no comporta cap actuació
excepcional des de l’òptica del planejament territorial.
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L’acord d’aprovació inicial ha estat sotmès al tràmit d’informació pública pel termini
d’un mes que preveu l’article 85.4 del TRLUC i s’ha donat audiència als Ajuntament
limítrofes amb el terme municipal de l’Aldea, sense que s’hagin presentat al·legacions
al mateix.
En data 29 d’octubre de 2021 i Registre General de Sortida 2021/2464, s’han sol·licitat
informes sectorials preceptius d’acord amb l’article 85.5 del TRLUC, per a que informin
en el termini d’un mes.
Vist l’informe tècnic de data 13 de desembre de 2021 que s’incorpora a l’expedient,
així com l’informe jurídic emès en data 13 de desembre de 2021 que resta també
incorporat a l’expedient.

07/02/2022 ALCALDE-PRESIDENT

Atès el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm. 04/2021
del Pla Parcial 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.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 4/2021 de les NNSS de Planejament
Urbanístic de l’Aldea a la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre
perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva.”

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=537
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.
4t.- PROPOSTA D’ACORD D’INICI EXPEDIENT PER AL RECONEIXEMENT
EXTRAJUDICIAL DE DEUTE. NÚM. EXP.: 2018/89.
Es dona compte de la següent proposta:
“En data 7 de febrer de 2018, per delegació de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local va
aprovar l’expedient i els plecs reguladors per l’adjudicació del contracte d’obra
“Formació Carril Bici al Camí de l’ermita, 2ona Fase”, mitjançant procediment obert
ordinari, amb preu base de licitació fixat en 52.090,08 euros, el qual correspon a l’obra
valorada en el projecte tècnic aprovat per 43.049,65 euros més l’IVA corresponent.
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En data 7 d’abril de 2018 l’Ajuntament va adjudicar aquest contracte a
CONSTRUCCIONS 3G, S.A., per import de 29.350,69 euros més IVA del 21%,
ascendint a un total de 35.514,33 euros. El contracte adjudicat, doncs, comprenia un
31,82% de baixa sobre el preu base de licitació, comprometent-se per tant una
despesa inferior a l’autoritzada en 16.575,74 euros.
L’única certificació d’obra aprovada i abonada al contractista ho va ser per l’import total
de l’obra adjudicada, a la seva finalització.

XAVIER ROYO FRANCH
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En data 12 de novembre de 2020, mitjançant Registre General d’Entrada 2020/3877,
l’empresa contractista presenta escrit davant l’Ajuntament segons el qual:
- La totalitat de l’obra es va executar l’any 2018, havent-se lliurat la factura final en
data 21 de desembre de 2018.
- Durant l’execució de l’obra, es van adoptar modificacions i ampliacions de l’objecte
contractual, amb coneixement del Director de l’Obra i de l’Ajuntament, necessàries per
la bona execució de la mateixa.
- Arran d’una reunió conjunta celebrada al desembre de 2018, es va acordar habilitar
partida pressupostària per l’any 2019 i, de conformitat amb la petició de l’Ajuntament,
el 7 de març de 2019 l’empresa va aportar “liquidacions finals”, tant del modificat com
de l’ampliació, que ascendien a 6.040,73 € i 11.328,26 €, respectivament (IVA inclòs).
- L’Ajuntament no ha abonat aquelles “liquidacions finals”, requerint-li el seu pagament;
acompanyant l’escrit amb les corresponents factures, número 92 i 93, emeses totes
dues en data 6 de novembre de 2020, alhora que presentades al registre de factures
municipal.
Analitzat l’expedient de contractació no s’ha evidenciat l’aprovació de preus
contradictoris, ni modificacions del projecte i/o del contracte d’obra i tampoc no consta
acta formal de recepció de l’obra. Tanmateix, l’obra ha estat posada al servei de la
ciutadania.
Atès que tot i haver acordat, segons l’empresa contractista, l’habilitació de partida
pressupostària per a l’any 2019 amb la finalitat de liquidar l’obra, al Pressupost
municipal per a l’exercici 2019 no es va preveure l’existència de partida pressupostaria
a tal efecte.

JOAN RALLO
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Vist que les referides factures núm. 92 i 93 presentades pel contractista com a
“liquidacions” consten en el registre general de factures com a rebutjades, sense que
en cap moment s’hagi registrat en comptabilitat com a pendent d’imputació en
pressupost aquesta despesa que presumptament hauria estat meritada al 2018.
Aquestes liquidacions suposarien un increment del cost i preu de l’obra en un 49%
respecte el preu primitiu del contracte; fet que comportaria que l’Ajuntament suportés
una despesa meritada addicional de 17.368,97 euros respecte el preu contractat;
anul·lant l’estalvi generat per la licitació i, fins i tot, excedint el preu base de licitació.
L’increment del cost de l’obra per partides noves (no contemplades en el projecte
d’obra aprovat) suposa el 44% del total respecte al preu primitiu (per import de
12.840,22 euros), mentre que les variacions per amidaments (sobre partides sí
previstes en el projecte) l’augmenten en el 5% restant (per import de 1.514,33 euros).
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Davant una segona petició presentada per CONSTRUCCIONES 3G, S.A. en data 26
de gener de 2021, amb Registre General d’Entrada 2021/269, l’Ajuntament de l’Aldea
sol·licita en data 23 de febrer de 2021, informe jurídic al Servei d’Assistència Municipal
de la Diputació de Tarragona, del qual es desprèn el següent:

07/02/2022 ALCALDE-PRESIDENT

En cas que finalment es comprovés un increment en el pressupost d’execució material
de l’obra, caldria estar-se al règim jurídic aplicable prenent com a punt de partida la
regulació de la modificació contractual continguda als articles 105 a 108 de la Llei de
Contractes del Sector Públic i, pel que fa específicament al contracte d’obres, pels
articles 234 de la Llei de Contractes del Sector Públic i 160 del seu Reglament.
Concretament, aquests articles han estat interpretats per la jurisprudència emparant la
possibilitat de compensar unitats d'obra executades en excés amb d'altres no
executades o executades per sota d'allò previst en projecte, sense que escaigui
tramitar una modificació contractual en tant es respecti el límit del 10% del preu
originari; mentre que la introducció d'unitats no previstes en projecte no pot ser objecte
de compensació.
Segons l’informe del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, els
fets exposats en la reclamació presentada revesteixen especial rellevància jurídica ja
que, l'execució d'obres diferents de les específicament contractades impedeix el seu
compliment, en els termes que estableix l’article 235 i concordants, en tant supera el
límit del 10% de modificació del preu originari. Tanmateix, les obres que redunden a
l’Administració, tot i que hagin estat executades pel contractista de manera irregular,
poden donar lloc a enriquiment injust a favor de l’Administració i, conseqüentment, a
una obligació d'abonament al seu càrrec.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Per a la doctrina de l'enriquiment injust han de concórrer una sèrie de requisits
a. L'enriquiment o augment del patrimoni de l'enriquit (l’Ajuntament), constituït per
qualsevol avantatge o atribució patrimonial abocada a produir efectes definitius (obra
municipal).
b. L'empobriment de qui reclama ha de ser pecuniàriament apreciable (liquidacions
finals) i no ha de provenir directament del comportament de qui el sofreix (la conducta
del contractista no n’ha de ser la causa, sinó que ha d’haver seguit instruccions de la
direcció facultativa amb coneixement o tolerància de la propietat).
c. Existència de relació causal entre l'empobriment i l'enriquiment, és a dir, que a
l'enriquiment segueixi un correlatiu empobriment (que l’obra executada per part del
contractista representi un increment patrimonial a favor de l’Ajuntament).
d. Falta de causa o de justificació de l'enriquiment i del correlatiu empobriment (que el
contractista no tingui el deure legal de suportar aquesta circumstància, ni tingui
l’Ajuntament dret a obtenir-la, per aplicació del principi de risc i ventura que comprèn
tot contracte administratiu).
L’informe del SAM de la Diputació conclou que la finalització de les obres requereix de
l’acte formal de recepció, encara que hagin estat recepcionades tàcitament als efectes
que preveu l’article 235.6 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Seguit d’aquest
acte, s’ha de procedir a l’amidament general de l’obra, per part la Direcció facultativa i
amb assistència del contractista, per tal d’emetre’n la certificació final, la qual haurà
d’ésser aprovada per l’òrgan competent i abonada al contractista a compte de la
liquidació del contracte.
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

c196e6cdd7d249e2b42dccf3430b379a001

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

7

A la vista de l’exposat, al Ple de l’Ajuntament de l’Aldea es proposa l’adopció dels
següents, ACORDS:
Primer.- Iniciar els tràmits per a la liquidació de l’obra contracte d’obra “Formació Carril
Bici al Camí de l’ermita, 2ona Fase”.
Segon.- Notificar el present acord a la Direcció Facultativa de l’obra i als serveis
municipals oportuns als efectes adients.
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa contractista.”
Intervencions.-

07/02/2022 ALCALDE-PRESIDENT

https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=762
Votacions,.
APROVAT amb sis ABSTENCIONS dels Srs. i Sres.: Xavier Royo Franch, Irene
Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta Royo Cervera, i
Carlos Gilabert Mangrané, i amb cinc vots a FAVOR dels Srs. i Sres. Antoni Gilabert
Rodriguez, Albert Borràs Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
5è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER L’ALDEA
SOBRE LA LLENGUA CATALANA. NÚM. EXP.: 2021/1700.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO
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Es dona compte de la següent moció:
“La llengua catalana és l’element més clar del reconeixement de Catalunya com a
nació. N’és element vertebrador i integrador per a totes les persones que hi viuen, i
instrument facilitador i útil per a la igualtat d’oportunitats i la participació laboral i social
de la ciutadania. Com a llengua pròpia del país, ha de mantenir la centralitat a la
societat catalana i ha d’assolir la situació de normalitat en tots els àmbits i totes les
funcions de l’esfera pública.
El 94,4 % de la població adulta entén el català i el 81,2 % el sap parlar. Tot i que el
76,4% el parla al llarg d’un dia qualsevol, només ho fa habitualment un 36,1 % més el
7,4 que el combina amb el castellà i un 23,6 no l’usa mai. Del 2003 al 2008 l’ús
habitual va caure deu punts percentuals. El castellà, en canvi, és usat en un dia
qualsevol pel 93,2% i parlat habitualment per un 48,6%.
Catalunya, de sempre societat receptora de persones estrangeres, s’ha conformat
també lingüísticament amb població d’arreu del món. El coneixement de la llengua
catalana per part del conjunt de la població és prioritat del país perquè sigui una
comunitat cohesionada. Al país, el català és l’eina principal de cohesió perquè
afavoreix la participació social i la igualtat en l’àmbit laboral i cultural. En l’àmbit
educatiu, a les aules de primària el català no és a tot arreu la llengua vehicular i a
l’ensenyament secundari l’ús del castellà hi ha guanyat terreny, com ha reconegut el
Departament d’Educació recentment i això fa que un terç dels joves tinguin dificultats
per fer un ús freqüent o habitual del català. A més, la nova Ordre del Departament
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XAVIER ROYO FRANCH
07/02/2022 SECRETARIA
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07/02/2022 ALCALDE-PRESIDENT

d’Educació insta els centres educatius a enviar les seves programacions didàctiques
en castellà a l’associació Hablamos Español i la sentència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que imposa el 25 per cent de castellà a les escoles catalanes,
agreugen encara més aquesta situació al món educatiu. No es respecta així l’article
35.1 de l’Estatut d’Autonomia que estableix que “totes les persones tenen dret a rebre
l’ensenyament en català, i la llengua catalana ha de ser llengua vehicular en
l’ensenyament universitari i en el no universitari”. També, en l’àmbit sanitari és
fonamental garantir el dret d’ús del català. Cal i assegurar que el català és la llengua
d’ús normal i central a l’esfera pública, i en totes les situacions socials de comunicació
de la nació, com a un dels objectius clars perquè la llengua guanyi força, especialment
per part de la població jove.
És més que evident que els poders de l’Estat espanyol no tenen cap sensibilitat
plurilingüe que permeti avançar en el reconeixement i protecció que necessiten el
català, l’aranès i la LSC; el Govern espanyol incompleix l’article tercer de la Constitució
espanyola i la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, signada i
ratificada el 2001, i malgrat les reiterades denúncies del Consell d’Europa que
demanen “acció immediata” no ha fet cap progrés.
Necessitem un gran acord nacional per la llengua que impliqui tots els agents polítics,
econòmics i socials en un projecte compartit i les administracions hi han de jugar un
paper important, també els Ajuntaments.
Per tot això, des del grup municipal de Junts per Catalunya, formulem els següents
acords:
ACORDS
Primer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Aldea envers la llengua catalana,
com a element clau per a la cohesió de la societat catalana.
Segon.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Aldea envers la llengua i la
identitat catalana, com a element clau per a la cohesió a la ciutat.
Tercer.- Instar l’Ajuntament de l’Aldea a fer present la llengua catalana en tots els
àmbits de l’esfera públic, a desenvolupar plans de reforç en l’ús social de la llengua
catalana en tota l’esfera pública del municipi, i especialment mesures orientades a
reforçar la promoció de la llengua catalana entre els joves del municipi.
Quart.- Consolidar ofertes d’aprenentatge del català, especialment en el procés
d’acollida per a les persones migrades.
Cinquè.- Crear una taula de foment de l’ús social del català amb representació de les
formacions polítiques per determinar mesures de govern a nivell municipal.
Sisè.- Participar en la promoció d’un pacte nacional que proporcioni el màxim suport
social i institucional a les polítiques necessàries pel que fa a l’ús i el coneixement de la
llengua catalana i que faci del català un instrument de coneixement i cohesió social.

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Setè.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a les entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i la
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Federació de Municipis de Catalunya, al Departament d’Universitat, Recerca i
Coneixement, al Departament de Cultura, i a la Plataforma per la Llengua.”
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=1278
Votacions.-

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

07/02/2022 SECRETARIA
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07/02/2022 ALCALDE-PRESIDENT

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.
6è.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ENDAVANT L’ALDEA SOBRE
LA SENTÈNCIA DEL 25% DEL TSJC I DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE
SOMESCOLA.CAT. NÚM. EXP.: 2021/1701.
Es dona compte de la següent moció:
“Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, que la llengua
pròpia de Catalunya és el català i que és també la llengua normalment emprada com a
vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.
Atès que, en el mateix sentit, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, en
l’article 20 defineix la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i de
l’ensenyament en tots els nivells educatius.
Atès que la LEC (Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya) fixa el règim
lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1 estableix que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant,
determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de garantir la
normalització lingüística del català i també de la llengua occitana, denominada aranès
a l’Aran, que és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, d’acord amb
el que estableixen l’Estatut, la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran
i la llei de política lingüística.
Atesa la disposició addicional trenta-vuitena de la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de
29 de desembre, de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació)
Atès que compartim que el català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la
ciutadania, perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, és el tret característic d’una
cultura i és patrimoni també dels habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la
plena normalització de l’ús de la llengua en tots els àmbits.
Atès que la societat catalana sempre ha situat la reivindicació lingüística al costat de la
lluita per la democràcia, la llibertat i els drets personals i col·lectius i que compromís i
el consens al voltant d’aquest valors va concretar-se amb l’impuls que un grup de
mares i pare de Santa Coloma va donar al projecte d’immersió lingüística (1983) amb
l’objectiu d’estendre el coneixement de la llengua catalana entre les noves generacions
i garantir així la igualtat d’oportunitats i la cohesió social.
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Atès que l’educació és el planter de la ciutadania poliglota mitjançant un sistema
educatiu universal, inclusiu i d’acollida que no faci diferències per raó de llengua i que
estigui orientat al plurilingüisme, preservant el model d’immersió lingüística que
converteix el català en llengua vehicular de l’ensenyament i vetllant per l’aplicació
efectiva dels programes d’immersió lingüística en tots els nivells de l’ensenyament i
per atendre les mancances que hagi pogut patir el sistema en els darrers anys o que hi
pugui haver en el futur.

XAVIER ROYO FRANCH
07/02/2022 SECRETARIA

Signatura 2 de 2
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Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet possible l’aprenentatge
equilibrat de les dues llengües oficials de Catalunya, una model pedagògic d’èxit que
ha estat avalat pel Consell d’Europa (19 de setembre de 2019) i que els estudis
existents posen de manifest que l’aprenentatge del català a l’escola amplia la capacitat
comunicativa de l’alumnat i incideix positivament en els seus aprenentatges.
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan
possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als
quals l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de convivència
democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica, reconeixem i
agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva
professionalitat.
Atès que durant aquests anys els centres educatius han situat l’alumnat al centre
procés educatiu i han adequat les actuacions pedagògiques a les circumstàncies
sociolingüístiques d’un entorn escolar cada cop més divers i han garantit d’aquesta
manera la competència lingüística plena en català i castellà, i suficient en una llengua
estrangera, de tot l’alumnat al final de l’etapa obligatòria.
Atès que, tot i els avenços que s’ha produït en l’extensió del coneixement de la
llengua, el català continua sent una llengua minoritzada i sotmesa a un procés
permanent d’erosió i exclusió de determinats àmbits de la vida pública (xarxes socials,
plataformes digitals, judicatura, etc.), el darrer episodi del qual ha estat la no admissió
a tràmit del recurs presentat pel Departament d’Educació contra la darrera sentència
del TSJC.
Atès que Somescola.cat agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu amb
l’objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar
de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una
societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la
seva llengua d’origen.
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en
tant que en el marc de la Llei d’Educació de Catalunya, treballen en corresponsabilitat
amb el Departament d‘Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de L’Aldea
proposa d’adopció dels següents
ACORDS

JOAN RALLO

Signatura 1 de 2

Primer. Denunciar que cap tribunal pot usurpar la capacitat dels centres educatius de
prendre les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar la formació
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lingüística i comunicativa de l’alumnat i que qualsevol actuació feta la marge
d’aquestes consideracions educatives suposa una distorsió greu en el procés
d’aprenentatge de l’alumnat.

XAVIER ROYO FRANCH
JOAN RALLO

Signatura 1 de 2
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Segon. Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i
avançant en l’ús social del català mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè
són els documents que recullen les decisions i les actuacions pedagògiques idònies
per incidir en les processos d’aprenentatge que tenen a veure amb la formació dels
nostres infants i joves.
Tercer. Rebutjar aquest nou atac al nervi del sistema educatiu, un atac a llengua fet
des del desconeixement absolut de la realitat educativa catalana, que imposa
percentatges d’hores lectives de llengües quan l’escola catalana fa temps que parla
d’innovació educativa i de competències transversals. Un discurs anacrònic, que
només busca perpetuar la situació de minorització del català per evitar que en el futur
sigui la llengua de trobada de les noves generacions de catalans i catalanes, persones
d’orígens diversos, amb bagatges lingüístics distints i enriquidors, compromeses amb
el present i el futur d’aquest país.
Quart. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://somescola.cat) per refermar el
suport al model lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta
representa i, en particular a



fer-se seva la crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per
defensar el model educatiu català i reforçar el treball conjunt per consolidar-lo,
protegir-lo i millorar-lo.
contribuir a blindar institucionalment el consens existent, que cal reforçar amb
el Pacte Nacional per la Llengua, i a demanar al govern espanyol que respecti
els grans acords avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política
lingüística i d’educació de Catalunya.

Cinquè. Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la
professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips
directius.
Sisè. Donar suport a les accions que es duguin a terme des del Govern de la
Generalitat i des del Parlament de Catalunya per tal de preservar els grans acords
avalats per l’Estatut, la LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de
Catalunya.
Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Educació, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Intervencions.https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=1559
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Votacions.APROVAT per UNANIMITAT amb els vots a favor dels Srs. i Sres.: Xavier Royo
Franch, Irene Negre Estorach, Josep Franch Pellisé, José Caballé Estorach, Berta
Royo Cervera, i Carlos Gilabert Mangrané, Antoni Gilabert Rodríguez, Albert Borràs
Tafalla, Elisabet Fabuel Quesada, Joaquim Cugat Paulino.
7è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No hi ha propostes d’urgència
8è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL 2021/333 AL
2021/482.

XAVIER ROYO FRANCH

9è.- INFORMES D’ALCALDIA.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=1961
10è.- PRECS I PREGUNTES.
https://plens.laldea.cat/sesiones/SP_CAT_TARP4318400A0.PLENOS.2021121601?ts
=3114
No havent-hi més assumptes a tractar, la Presidència aixeca la sessió quan són
les 21:40 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.
L’Alcalde-President

El Secretari Accidental

Xavier Royo Franch

Joan Rallo Ventura

JOAN RALLO
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Totes les persones assistents es donen per assabentades.
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