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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE L’ALDEA 
 

Número: 1/2016. 
Data: 11 de març de 2016. 
Hora d’inici: 21:00 hores. 
Hora d’acabament: 22:05   hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.              -  ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - Yolanda Tomàs i Ferré   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM 
   - Montse Mola i Arques   - ERC-AM 
  - Elisabet Zapater i Alifonso  - CiU 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - CiU 
  - Rafa Puente i Batlle   - CiU  
 
Secretària:  
  - Mª Rosa Pons i Ferré. 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia onze de març de dos 
mil setze, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors assenyalats a 
l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i Falcó, a l’objecte 
de celebrar sessió pública ordinària. 
  
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 procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre 
del dia i s’adoptaren els següents acords: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L A CORPORACIÓ DE 
DATA 21 DE DESEMBRE DE 2015. 
 
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 21 de desembre de 2015, que se’ls hi va lliurar 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 de ple de data 
21 de desembre de 2015. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els  membres assistents. 
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2n.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DEL R EGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal de  l’Ajuntament 
de l’Aldea. 
 
Vista l’acta de la Comissió d’estudi de data 4 de març de 2016 per a l’adopció del 
reglament esmentat, que presenta una proposta de text normatiu 
 
Vist l’informe de Secretaria- Intervenció emès al respecte en data 7 de març de 2016,  que 
es troba incorporat a l’expedient, i serveix de fonament legal per a l’adopció del present 
acord. 
 
Atès el que estableixen els  arts. 20.3, 47.2.f), 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i la legislació concordant, article 178.1 del text refós, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei municipal i de règim local i l’art. 61 i 
següents del Reglament d’obres i serveis aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  pel 
que fa a l’aprovació i tramitació d’ordenances i reglaments municipals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, 
en els termes que figura a l’expedient. 
 
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquest Reglament  a un període d’informació pública  de 
30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació,  en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. De no presentar-se reclamacions o suggeriments 
en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord 
exprés pel Ple. 
 
 TERCER. Aprovada definitivament aquest reglament, se’n trametrà còpia al Departament 
de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat, i es publicarà íntegrament el 
seu text al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació,  i alhora s’anunciarà en el DOGC i en 
el butlletí informatiu municipal la referència del BOP en el qual s’hagi publicat.” 
 
Intervencions. 
 
L’Alcalde, amb caràcter previ a la lectura de la proposta d’acord, informa que aquest 
reglament és un conjunt de normes que tenen la finalitat de regular l’organització interna a 
l’Ajuntament i el funcionament dels seus òrgans. Indica que aquest text s’ha elaborat amb 
el consens dels dos grups municipals del consistori. 
 
Per part de la regidora, la Sra. Elisabet Zapater Alifonso, es manifesta que aquest 
reglament ha estat consensuat amb els regidors de l’equip de govern i amb els de 
l’oposició, i que suposa un pas endavant en la normalització de les relacions entre els 
grups municipals de l’Ajuntament, que marca el camí cap a una manera de governar en el 
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sentit de mantenir informats als regidors de l’oposició i fer-los col·laboradors. Es tracta 
doncs, de plasmar en paper i ordenar/regular, per tenir clares les funcions, drets i deures 
del grup municipal i de cadascuna de les persones que els integren. Indica que, a part de 
reglamentar el funcionament del Ple i de la Junta de Govern Local, es crea la Comissió de 
Coordinació que substitueix el Grup de Treball i es crea la Comissió de Seguiment com a 
òrgan que fa d’enllaç entre els regidors de l’oposició i de l’equip de govern amb la finalitat 
que abans s’ha esmentat, és a dir, informar i propiciar l’apropament de les postures dels 
grups municipals de l’Ajuntament. Conclou la seva intervenció indicant que per l’exposat el 
seu grup votarà a favor d’aquesta proposta d’acord. 
 
L’Alcalde manifesta que es reitera amb l’exposat per la Sra. Zapater, indica que l’elaboració 
d’aquest reglament és una mostra del consens que ha hagut entre els dos grups 
municipals i informa que el mateix reglament estableix un seguit de mesures per afavorir la 
relació informativa i participativa de tots els grups municipals en el desenvolupament de la 
gestió municipal, afegeix que aquest reglament dóna una força normativa a la participació 
dels grups municipals en el desplegament del govern local. 
 
Votació.- 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els  membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DEL R EGLAMENT 
REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS 
MITJANS D’INFORMACIÓ I DE DIFUSIÓ MUNICIPALS DE L’A JUNTAMENT DE 
L’ALDEA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vist l’expedient instruït per a l’aprovació del Reglament regulador  de la participació dels 
regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipals de 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Vista l’acta de la Comissió d’estudi de data 4 de març de 2016 per a l’adopció del 
Reglament esmentat 
 
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en data 7 de març de 2016,  que es trobat 
incorporat en el present expedient. 
 
Atès el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i la legislació concordant, articles 170.2 i 178.1 del text refós, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei municipal i de règim local i l’art. 61 i 
següents del Reglament d’obres i serveis aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.  pel 
que fa a l’aprovació i tramitació d’ordenances. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament municipal regulador de la participació dels 
regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de difusió municipals de 
l’Ajuntament de l’Aldea, en els termes que figura a l’expedient. 
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SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança  a un període d’informació pública  de 
30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació,  en 
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. De no presentar-se reclamacions o suggeriments 
en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord 
exprés pel Ple. 
 
 TERCER. Aprovat definitivament aquest reglament, se’n trametrà còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat, i es publicarà íntegrament el seu 
text al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació,  i alhora s’anunciarà en el DOGC i en el 
butlletí informatiu municipal la referència del BOP en el qual s’hagi publicat.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde amb caràcter previ a la lectura de la proposta realitza una explicació de la 
mateixa, indicant que aquest reglament pretén normalitzar la participació dels grups 
municipals en els mitjans d’informació municipals. Acabada la lectura de la proposta dóna 
la paraula a la Sra. Zapater. 
 
Per part de la Sra. Zapater s’exposa que aquest reglament també s’ha elaborat amb el 
consens dels dos grups municipals i que suposa una continuació o plasmació de la 
participació que propugna l’anterior reglament aprovat. Afegeix que amb aquesta normativa 
es pretén fer un desplegament de les previsions contingudes a l’art. 170.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, pel que fa a la participació dels grups municipals en els mitjans 
d’informació i difusió municipal, com són el butlletí d’informació local, la pàgina web, el 
taulell d’anuncis i la ràdio municipal. Indica que les previsions del reglament municipal són 
genèriques i que manca concreció, no obstant el seu grup està satisfet de la norma 
elaborada ja que suposa un pas important en aquesta matèria en la qual era inexistent una 
reglamentació local i informa que per part del grup d’ERC s’ha assumit el compromís de 
portar a aprovació en la propera sessió de Ple unes disposicions que concretin el previst en 
aquest reglament. Informa que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
L’Alcaldia s’afegeix a les paraules manifestades per la Sra. Zapater i informa que per a la 
següent sessió de Ple es portarà l’aprovació d’unes disposicions que concretin les 
previsions d’aquest reglament, informa que aquest reglament és fruit de la col·laboració, el 
diàleg, el consens i el respecte dels dos grups municipals que integren el consistori, la qual 
cosa satisfà al grup municipal d’ERC. Conclou la seva intervenció indicant que el seu grup 
votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els  membres assistents. 
 
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ  PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 24 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZ ACIÓ PRIVATIVA O 
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER  EMPRESES O 
ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT . 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 



     

 

 

 

 

 

 

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

 5 

“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL)  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
La  Diputació de Tarragona dintre del ventall d'actuacions d'assistència i cooperació tècnica 
i jurídica als municipis de la província de Tarragona, BASE - Gestió d'Ingressos, 
confecciona models tipus d'ordenança fiscal, en els quals es recullen els principis 
normatius que regulen els tributs locals, a fi que el model pugui ser utilitzat pels municipis 
en el moment de redactar els corresponents textos reguladors de les ordenances fiscals. 
 
En aquest sentit en el BOP de Tarragona núm. 220 de data 22 de setembre de 2015,la 
Diputació de Tarragona va publicar el text íntegre del model tipus d’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament, per a l’any 2016, 
model al qual és necessari que s’adhereixi l’Ajuntament de l’Aldea amb la finalitat de poder 
fer efectiva la delegació de la recaptació i liquidació d’aquest tribut a favor de la Diputació 
de Tarragona, amb la qual cosa es pretén millorar l’eficàcia administrativa en la gestió 
d’aquest ingrés municipal. 
 
L’article 16.1 TRLRHL estableix  que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Atès  la Memòria de l’Alcaldia  de data 4 de març de 2016 relativa a l’aprovació d’una nova 
Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial 
del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis de 
subministrament. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 7 de març de 2016. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la nova Ordenança Fiscal núm. 24 reguladora de la taxa 
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o 
entitats explotadores de serveis de subministrament de  l’Ajuntament de l’Aldea, en els 
termes que figura a l’expedient. 
 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal que s’aprova durant el termini de 
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la 
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats 
explotadores de serveis de subministrament, els qui tinguin un interès directe o resultin 
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
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d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
Tercer -    Un cop aprovada definitivament la nova Ordenança Fiscal  reguladora  de la taxa 
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o 
entitats explotadores de serveis de subministrament de l’Ajuntament de l’Aldea, aquesta  
serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en vigor 
l’endemà de l’esmentada publicació.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que aquesta ordenança fiscal afecta les empreses subministradores de 
serveis com ara el gas i l’energia elèctrica i que desenvolupen la seva activitat dintre del 
terme municipal de l’Aldea.  
 
Respecte aquest punt la Sra. Zapater exposa que el seu grup no té res a dir i que per part 
d’ells es pot passar directament a votació. 
 
Votació  
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE AMPLIACIÓ DE LA DELEGAC IÓ DE FACULTATS 
A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA REFERENT A LA GESTIÓ D’ INGRESSOS DE 
DRET PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de 
la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix 
que les Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència 
actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves 
competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi 
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta 
assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en 
quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
El ple de l’Ajuntament, en data 12 de desembre de 2003, va adoptar un acord de delegació 
de competències en matèria gestió i recaptació, entre altres, de la recaptació de les taxes i 
preus públics de forma genèrica, a favor de la Diputació de Tarragona.  
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En data 18 de juliol de 2005 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de 
Tarragona, l’abast del qual, es detallava en el corresponent acord de delegació. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix temps, la 
gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la 
gestió econòmica d’aquest municipi, fa que es consideri necessari adoptar un acord que 
concreti i especifiqui la relació de taxes i preus públics delegades i de les quals actualment 
BASE-Gestió d’ingressos està efectuant la recaptació, així com incloure les noves 
delegacions que es considerin necessàries. 
 
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament que amb el vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti el següent  
l’ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb les 
funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a 
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà dur a terme a 
traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons l’abast i 
condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb l’establert pels articles 
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 

- Delegació de la recaptació en període voluntari, en període executiu i la 
inspecció de taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el sól, 
subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores, tant les que 
afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com les que no. 

 
Segon:  Especificar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període voluntari i 
en període executiu de les taxes i preus públics, efectuada per acord del Ple del 12 de 
desembre de 2003. En concret, aquesta delegació abasta els següents ingressos: 
 

1. Taxa per guals 
2. Taxa de clavegueram 
3. Taxa de recollida d’escombraries 

 
Tercer.-  Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del conveni 
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les delegacions 
conferides. 
 
Quart.- La durada per a la qual s’acorda la present delegació s’estableix d’acord amb el 
Conveni signat en data 18 de juliol del 2005, prorrogable per reconducció tàcita, per 
períodes consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues 
administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de 
notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Cinquè.-  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present 
acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels 
imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de les taxes per la 
prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos. 
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Sisè.-  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Tarragona 
s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa interna dictada per 
aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autoorganització, per a la gestió dels 
serveis atribuïts. 
 
Setè.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la seva 
part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Vuitè.-  Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de l’Aldea per la formalització d’aquells 
documents que siguin necessaris per a l’execució o desenvolupament del present acord. 
 
ANNEX 1  
 
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FA CULTATS DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRES SOS DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
 
APARTAT 1 
 
Delegació de la gestió tributària dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 
b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de 
gestió dels ingressos delegats. 
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) La liquidació de recàrrecs per presentació extemporània de declaracions. 
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos, si s’escau. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels 
ingressos de dret públic. 

 
APARTAT 2  
 
Delegació de la recaptació en període voluntari dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
 NATURALESA URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES I PREUS PÚBLICS: 
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1. Taxa per guals 
2. Taxa de clavegueram 
3. Taxa de recollida d’escombraries 
4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil 
5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el 
sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores, tant 
les que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com les que 
no. 
 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 
d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
d) La recaptació de les altes en l’impost, si s’escau. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 
l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
g) La liquidació d’interessos de demora, si s’escau. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 
en període voluntari dels ingressos de dret públic. 

 
APARTAT 3  
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic: 
 

- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA 
- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXES I PREUS PÚBLICS: 

1. Taxa per guals 
2. Taxa de clavegueram 
3. Taxa de recollida d’escombraries 
4. Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil 
5. Taxa per utilització privativa o aprofitament especial constituït en el 
sól, subsól o vol de les vies públiques, a favor d’empreses explotadores, tant 
les que afectin a la generalitat o una part important del veïnat, com les que 
no. 

- CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
- QUOTES D’URBANITZACIÓ 
- QUOTES DE CONSERVACIÓ 
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- MULTES I SANCIONS. 
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
- MULTES COERCITIVES 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment. 
b) L’expedició de diligències d’embargament. 
c) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 
d) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 
demora i costes. 
e) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
f) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 
l’exercici de les facultats delegades. 
g) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la 
recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic. 

 
APARTAT 4 
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
 

- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
- TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A 
FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL 
- TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL 
CONSTITUÏT EN EL SÓL, SUBSÓL O VOL DE LES VIES PÚBLIQUES, A FAVOR 
D’EMPRESES EXPLOTADORES, TANT LES QUE AFECTIN A LA GENERALITAT 
O UNA PART IMPORTANT DEL VEÏNAT, COM LES QUE NO 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, 
diligències i actes, emissió de propostes de regularització de la situació 
tributària, pràctica de liquidacions i resolució dels expedients de regularització. 
b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans 
municipals competents. 
c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-
Gestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals 
es sol·licitin aquestes actuacions. 
e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes 
dictats per l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos. 
g)  La recaptació en període voluntari i en període executiu de les liquidacions 
que es derivin de les actuacions inspectores, així com de les multes que 
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s’imposin en els procediments sancionadors que s’iniciïn com a conseqüència 
del procediment d’inspecció. 
h) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció 
dels ingressos de dret públic. 

 
L'ALCALDE DE      EL PRESIDENT DE LA 
L'AJUNTAMENT DE      DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
L’ALDEA 
 
DAVANT MEU,      DAVANT MEU, 
EL SECRETARI           LA SECRETÀRIA GENERAL 
 
No obstant el ple amb el superior criteri acordarà allò que consideri més oportú als 
interessos generals.” 
 
Intervencions 
 
Per part de l’Alcaldia s’exposa que amb aquest punt es tracta d’ampliar les facultats 
delegades per l’Ajuntament a la Diputació de Tarragona – Base Gestió d’Ingressos, incidint 
precisament en la taxa de 1,5% de les empreses subministradores de serveis d’interès 
general, amb la finalitat de guanyar més eficiència i eficàcia en la recaptació d’aquest tribut 
i atenent que la Diputació disposa de més mitjans tècnics per a fer-ho possible. 
Per part de la Sra. Zapater es manifesta que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta 
perquè entenen que és positiu que l’Ajuntament es recolzi en el suport dels tècnics de la 
Diputació per portar a terme la gestió d’aquest tribut. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ  PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREM ENT DE VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL)  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea- Ple en sessió  de data  1 de juny de 2005 va aprovar 
provisionalment una modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora  de l’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la qual va quedar aprovada 
definitivament per acord de Ple de data 4 d’agost de 2005, en presentar-se al·legacions 
durant el període d’informació pública. El text íntegre d’aquesta ordenança fiscal es va 
publicar en el BOP de Tarragona  de data 23 d’agost de  2005. Posteriorment no s’ha aprovat 
cap modificació de dita ordenança. 
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Revisat el contingut d’aquesta ordenança s’estima convenient que el Ple de l’Ajuntament 
aprovi una nova ordenança reguladora d’aquest impost, amb la finalitat d’adaptar el seu 
contingut a les modificacions normatives que al llarg dels darrers temps s’han produït en 
textos normatius de rang superior, i alhora establir una regulació pròpia pel que fa a la gestió 
d’aquest impost, que s’ajusti a l’organització del nostre Ajuntament, i incorporar la regulació de 
determinades bonificacions de caràcter potestatiu, fins ara inexistents. 
 
L’article 16.1 TRLRHL estableix  que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Atès  la Memòria de l’Alcaldia  de data 1 de març de 2016 relativa a l’aprovació d’una nova 
Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre  l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana, 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 7 de març de 2016 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:  
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la nova Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora  de l’Impost 
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, de l’Ajuntament de l’Aldea, 
en els termes que figura a l’expedient. 
 
Segon.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal que s’aprova novament durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre 
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer -    Un cop aprovada definitivament la nova Ordenança Fiscal  núm. 5 reguladora  de 
l’Impost  sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana de l’Ajuntament de 
l’Aldea, aquesta  serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i 
entrarà en vigor l’endemà de l’esmentada publicació, moment a partir del qual s’ha de 
considerar derogada l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost i vigent fins aquell 
moment, publicada en el BOP de Tarragona de data 23 d’agost de 2005.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que amb aquesta nova ordenança fiscal  s’introdueix la regulació d’una  
nova bonificació prevista en la legislació sobre hisendes locals. Afegeix que la novetat 
introduïda consisteix en aplicar una bonificació del 95% sobre la quota tributària de 
l’impost, per aquells casos que un persona hereta l’habitatge on viu. L’Alcalde posa 
l’exemple d’un fill o filla que viuen en un habitatge dels seus pares i que quan aquests 
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moren passa a ser de la seva propietat per herència. Exposa que amb aquest nou benefici 
fiscal el que es pretén és que els contribuents hagin de pagar el menys possible de 
plusvàlua quan hereten l’habitatge on estan vivint. 
 
La Sra. Zapater exposa que el seu grup està a favor d’aquesta proposta i que 
comparteixen allò dit per l’Alcalde. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I PROGRAMA 
D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES MAJORS  DE 2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de 
l’Espectacle-, per portar a terme dites festes. 
 
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar per a 
l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1 apartat c) 
exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la festa i el 
programa d’espectacles taurins. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles taurins  
que tindrà lloc durant els dies de la Festa Major de l’Aldea 2016, en els termes següents: 
 

 
DIA 

MODALITAT  HORA INICI HORA FINAL  LLOC     O RECORREGUT 

12.08.2016 
Divendres 
 
 
 
12.08.2016 
Divendres 
 
 
 
12.08.2016 
Divendres 

Bou capllaçat 
 
 
 
 
Novillada a la plaça 
 
 
 
Bou Embolat i vaquetes 

19:30 
 
 
 
 

20:00 
 
 

    
 
  23:30 

20:00 
 
 
 
 

21:30 
 
 
 
 

00:30 

FESTES MAJORS  Sortida tallers 
Germans Calvet , Av. Catalunya fins a 
l’esplanada Bar Pescador.  
FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 
FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 

13.08.2016 
Dissabte 
 
 
 
 
13.08.2016 
Dissabte 
 

Bou capllaçat 
 
 
 
 
 
Bous a la plaça 

07:30 
 
 
 
 
 

18:30 
 

08:00 
 
 
 
 
 

21:30 
 

FESTES MAJORS 
Sortida davant Ajuntament a l’Av. 
Catalunya s/n , tota l’Avinguda fins al 
número 3. 
FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 

14.08.2016 
Diumenge 
 

Bous a la plaça 
 
 

18:30 
 
 

20:00 
 
 

FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 
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14.08.2016 
Diumenge 
 
 
 
14.08.2016 
Diumenge 

 
 
Desencaixonada bou + 
vaquetes 
(Penya Calaixò) 
 
 
Bou embolat + vaquetes 

 
 

20:00 
 
 
 
 

22:00 

 
 

21:30 
 
 
 
 

23:00 

FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 
FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 

16.08.2106 
Dimarts 
 
 
 
16.08.2016 
Dimarts 
 
 
 
16.08.2016 
Dimarts 
 

Bous a la Plaça. 
 
 
 
 
Desencaixonada 
bou + vaquetes (Penya 
Amics Taurins) 
 
2 bous embolats + vaquetes  

18:30 
 
 
 
 

20:00 
 
 
 
 

22:00 
 
 

20:00 
 
 
 
 

21:30 
 
 
 

       
    00:00 

 
 
 

FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n – c/ 
Alfons M 
FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 
FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort 

17.08.2016 
Dimecres 

Bous a la plaça 
 

18:30 
 
 

21:30 
 
 

FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n – c/ 
Alfons Monfort 

18.08.2016 
Dijous 

Bous a la plaça 18:30 21:30 FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n- c/ 
Alfons Monfort  

19.08.2016 
Divendres 
 
 
 
19.08.2016 
Divendres 

Bous a la plaça 
 
 
 
 
Bou capllaçat 
nocturn 
 
 
 

18:30 
 
 
 
 

21:30 
 
 

21:30 
 
 
 
 

22:00 
 
 

FESTES MAJORS, Plaça bous Av. 
Francesc Robert Graupera s/n – c/ 
Alfons Monfort 
FESTES MAJORS Sortida des de la 
plaça de bous pel carrer 
Independència, c/ Terra Alta, c/ Ligallo 
Garvallo , Av. Catalunya fins 
esplanada Bar El Pescador. Tornada 
per l’Av. Catalunya fins Plaça Dt. 
Maymò, c/ Major, c/ Monturiol, Av. 
Catalunya fins Plaça de bous. 

20.08.2016 
Dissabte 
 
 
 
20.08.2016 
Dissabte 
 
 
 
20.08.2016 
Dissabte 
 
 
 
20.08.2016 
Dissabte 

Concurs de retalladors 
 
 
 
Becerrada jove 
 
 
 
 
Bous a la Placa  
 
 
 
 
Bou embolat + vaquetes 

11:00 
 
 
 
 

16:00 
 
 
 
 

18:30 
 
 
 
 

22:00 
 

13:00 
 
 
 
 

18:30 
 
 
 
 

21:30 
 
 
 
 

23:00 

FESTES MAJORS,  
Plaça bous Av. Francesc Robert 
Graupera s/n- c/ Alfons Monfort 
FESTES MAJORS,  
Plaça bous Av. Francesc Robert 
Graupera s/n- c/ Alfons Monfort 
FESTES MAJORS,  
Plaça bous Av. Francesc Robert 
Graupera s/n- c/ Alfons Monfort 
FESTES MAJORS,  
Plaça bous Av. Francesc Robert 
Graupera s/n- c/ Alfons Monfort 

 
2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle-, per poder portar a terme el 
programa d’espectacles taurins indicat anteriorment. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui,   per a l’atorgament 
de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present acord.” 
 
Intervencions 
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No es suscita debat i es passa directament a la votació d’aquest punt. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I PROGRAMA 
D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DE L’E RMITA DE 2016. 
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“D’acord amb el previst a l’art. 5 de la Llei 34/2010, de l’1 d’octubre, de regulació de les 
festes tradicionals amb bous, és necessari obtenir l’autorització de la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de 
l’Espectacle-, per portar a terme dites festes. 
 
L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar per a 
l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1 apartat c) 
exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la festa i el 
programa d’espectacles taurins. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles taurins  
que tindrà lloc durant els dies de la Festa de l’Ermita de l’Aldea 2016, en els termes 
següents: 
 
DIA MODALITAT HORA 

INICI 
HORA 
FINAL 

LLOC     O 
RECORREGUT 

15/05/2016 
 
15/05/2016 

Bous a la Plaça 
 
Bou embolat + 
vaquetes 

17:30 
 

23:00 

21:30 
 

00.00 

ERMITA L’ALDEA 
 
ERMITA L’ALDEA 

 
16/05/2016 
 

 
Bous a la Plaça 
 

 
17:30 

 

 
21:30 

 
ERMITA L’ALDEA 

 
2.- Sol·licitar l’autorització de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a les 
Terres de l’Ebre -Servei Territorial del Joc i de l’Espectacle, per poder portar a terme el 
programa d’espectacles taurins indicat anteriorment. 
 
3.- Facultar al Sr. Alcalde, o membres de la Corporació en qui delegui,   per a l’atorgament 
de qualsevol document públic o privat necessari per executar el present acord.” 
 
Intervencions 
 
No es suscita debat i es passa directament a la votació d’aquest punt. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
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9è.- PROPOSTA  D’ACORD SOBRE ADHESIÓ DE L’AJUNTAMEN T DE L’ALDEA  AL 
PACTE D’ALCALDES/ESSES 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, 
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en 
la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal 
de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que 
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de l’Aldea té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les 
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 
en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint 
que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, 
l’Ajuntament també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la 
preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic. 
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següent ACORD: 
 
Primer.- L’Ajuntament de l’Aldea fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per 
cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables; . 
 
Segon.- L’Ajuntament de l’Aldea es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast 
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització 
d’aquestes tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora 
territorial del Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant 
assistència tècnica. 
 
Tercer.-  Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i 
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures 
d’adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un 
ordre de prioritats.  
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Quart.- L’Ajuntament de l’Aldea es compromet també a elaborar un informe biennal per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de 
les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que 
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcalde/alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona, per fer possible les 
tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al 
seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els 
termes del model establert).” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que amb aquesta proposta l’Ajuntament s’adhereix a una iniciativa 
europea que consisteix en que els municipis adoptin un seguit de mesures per reduir les 
emissions de CO2 en un determinat volum i dintre d’un termini de temps. 
 
La Sra. Zapater exposa que el seu grup municipal considera positiu que les 
Administracions Públiques assumeixen un paper capdavanter per reduir les emissions de 
CO2 per evitar l’escalfament de la terra i mitigar als efectes del canvi climàtic. Afegeix que 
el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
10è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE L ES BASES QUE HAN 
DE REGULAR DURANT L’ANY 2016 LA CONCESSIÓ D’AJUDES MUNICIPALS EN EL 
MARC DEL “PL’A MET 4”. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Atès que es considera d’interès municipal l’aprovació d’unes  bases que han de regir 
l’atorgament d’ajudes econòmiques municipals per a l’any 2016, destinades a fomentar la 
posada en funcionament de noves activitats industrials o comercials a la localitat i fomentar 
la contractació de nous treballadors al municipi de l’Aldea, amb la voluntat de seguir 
mantenint el Pla Municipal d’Empresa i Treball, iniciat en anys anteriors. 
 
Atès que per a  l’elaboració d’aquestes bases s’ha considerat la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú,  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS), i  el RD 
887/2006. 
 
Atès que en el pressupost municipal de 2016 hi figura la partida pressupostaria 433/48015 
amb un import de 35.000,00 euros destinada al finançament de noves activitats industrials 
o comercials a la localitat i fomentar la contractació de nous treballadors al municipi de 
l’Aldea. 
 
Vist l’informe jurídic de secretaria-intervenció de data 4 de març de 2016 emès al respecte i 
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incorporat a l’expedient. 
 
Vista la proposta de bases formulada per la comissió redactora en data 3 de març de 2016. 
 
 Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del se güent  ACORD: 
 
1.- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes econòmiques 
municipals per a l’any 2016, destinades a fomentar la posada en funcionament de noves 
activitats industrials o comercials a la localitat i fomentar la contractació de nous 
treballadors al municipi de l’Aldea, amb la voluntat de seguir mantenint el Pla Municipal 
d’Empresa i Treball. 
 
2.- Sotmetre l’aprovació d’aquestes bases a un període d’informació pública  de 30 dies 
hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació , en el 
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de 
possibles al·legacions i/o reclamacions. 
 
Cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat període d’informació pública, 
l’aprovació de les citades Bases esdevindrà definitiva, i es procedirà a la seva publicació 
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler d’Anuncis de 
l’Ajuntament, per al general coneixement i efectes, i una referència d’aquest anunci 
s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el butlletí d’informació 
municipal. 
 
3.- Aprovades definitivament aquestes bases, se’n trametrà còpia al Departament de 
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que consideri més oportú als 
interessos municipals.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que en aquest punt es tracta de reeditar per a l’any 2016 el Pla Municipal 
d’ajudes econòmiques per l’empresa i treball. 
 
La Sra. Zapater informa que el seu grup recolzarà les propostes municipals que tinguin la 
finalitat de fomentar la contractació de persones aldeanes i fomentin la creació d’empreses 
al poble. Anuncia que votaran a favor d’aquesta proposta. 
 
L’Alcalde fa una crida pública al poble de l’Aldea per tal que facin ús d’aquestes ajudes ja 
que amb les mateixes es vol promoure la creació de llocs de treball a l’Aldea. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
11è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT DE 
REVISIÓ D’OFICI, PER CAUSA DE NUL·LITAT DE PLE DRET , DE L’ACORD NÚM. 5, 
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1R. A) ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN  SES SIÓ DE DATA 
15/09/2014 EN L’EXP. DE LLICÈNCIES D’OBRES NÚM. 67/ 2006.  
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Antecedents.- 
 
A.- En sessió data 27 d’agost de 2015 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea  
va adoptar l’acord núm.3 pel qual va resoldre iniciar un procediment de revisió d’ofici per 
declarar nul de ple dret l’acord adoptat per aquest mateix òrgan en data 15 de setembre de 
2014, i pel qual es va resoldre retornar parcialment  a la mercantil ASECAT SA l’import 
satisfet a la corporació derivat de les autoliquidacions provisionals de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, satisfet per l’empresa INICIATIVES LEVELPLAN S.L, 
en motiu de les obres autoritzades en l’expedient de llicències urbanístiques 67/2006 i 
corresponent a la part de les obres no executades. Aquest import és de 272.581,53 €. 
 
En síntesis es va considerar que aquest acord incorre en el vici de nul·litat recollit a l’art. 
217.1 f) de la LGT, al entendre que ASECAT S.A no està legitimada per instar la sol·licitud 
de devolució d'ingressos per uns pagaments que no va fer ella, sinó una altra mercantil 
com és INICIATIVES LEVELPLAN SL. i, per altra banda també s’advertia un vici de 
l'ordenament jurídic relatiu a la no aplicació de les normes de prescripció. 
 
El punt primer de la part resolutiva d’aquest acord, és del següent tenor literal: 
 
“PRIMER.-  
 
1.- De conformitat amb l'article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i art. 4 del RD 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
en matèria de revisió en via administrativa, INICIAR d'ofici el procediment de revisió d'actes 
nuls de ple dret respecte  l'acord de la Junta de Govern Local de data 15-09-2014 que, 
amb referència a la <Sol·licitud de José Barrios Lucena, en nom i representació d'Asecat 
SA de desistiment de l'obra major atorgada per mitjà de llicència 67/06 i de devolució de 
l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la devolució de la part de l'icio corresponent a l'obra no 
executada, tan bon punt resti acreditat que s'ha dut a terme el contingut del requeriment 
que s'han detallat a l'anterior apartat d'aquest acord>. 
 
2.- Sense perjudici dels altres actes tràmit pertinents i, de conformitat amb l'article 4 del 
citat RD 520/2005, NOTIFICAR als interessats l'inici del present procediment d'ofici, i 
concedir-los un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la 
notificació d’aquest acord, per tal que puguin al·legar i presentar els documents i 
justificants que estimen necessaris . Als efectes d'aquest procediment es consideren 
interessats les mercantils ASECAT SA (com entitat sol·licitant de la devolució) i 
INICIATIVES LEVEL PLAN SL (com entitat que va fer els ingressos del que se sol·licita la 
devolució).” 
 
L’Inici d’aquest procediment es va fonamentar jurídicament en base a allò previst a l’art. 
217 de la Llei General Tributaria 58/2003 de 17 de desembre, i en les previsions dels arts. 
4 a 6 del RD 520/2005 de 13 de maig, els quals regulen el procediment que s’ha de seguir 
per a la declaració de nul·litat de ple dret dels actes adoptats en matèria tributària. 
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Així mateix  en l’adopció d’aquest acord es van considerar els informes jurídics emesos per 
la Secretaria de l’Ajuntament i pel catedràtic de Dret Financer i Tributari, Sr. Joan Pagès i 
Galtés, respectivament de dates 25 i 24 d’agost de 2015, els quals consten incorporats a 
l’expedient. 
 
Aquest acord d’inici es va notificar als interessats ASECAT SA. i a INICIATIVES 
LEVELPLAN S.L, en dates 27/08/2015 i 28/08/2015,respectivament, i se’ls va donar un 
tràmit d’audiència per un termini de 15 dies hàbils. 
 
B.- En data 15/09/2015 la mercantil ASECAT S.A va presentar un escrit d’al·legacions 
contra l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió de data 27/08/2015 referent 
a l’inici del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret esmentat anteriorment ( reg. 
entrada núm.1800/15). 
 
Per part de la mercantil INICIATIVES LEVELPLAN S.L no es van presentar al·legacions, 
segons es desprèn de la documentació obrant en dit expedient. 
 
C.- Vist l’escrit d’al·legacions presentat per la mercantil ASECAT S.A i atès els fonaments 
jurídics recollits en l’informe emès al respecte per part de la secretària municipal en data 5 
d’octubre de 2015, el qual subscriu el contingut de l’informe jurídic  emès en data 2 
d’octubre de 2015 per part del  catedràtic de Dret Financer i Tributari, la Junta de Govern 
Local en base al previst als arts. 4 i 5 del RD 520/2005 de 13 de maig, va adoptar en 
sessió de data 15 d’octubre de 2015 l’acord núm. 8 relatiu a la conclusió del tràmit 
d’audiència i proposta de resolució del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret 
incoat per acord de la JGL de data 27/08/2015 (revisió de l’acord de la JGL de data 
15/09/2014 referent a la devolució de l’ICIO de les llicències d’obres tramitades en l’exp. 
67/2006),quina part resolutiva és del següent tenor literal 
 
“PRIMER.- Donar per conclòs el tràmit d'audiència contemplat a l'article 5 del RD 
520/2006, del Reglament General de Revisió, el resultat del qual consisteix en:  
 
1.1. Desestimar, en base a l'informe de la secretar ia municipal de data 5 d’octubre de 
2015, -el qual s’incorpora a la present proposta d’ acord en forma d’annex-, les 
al·legacions presentades per ASECAT SA en data de 15 de setembre de 2015 respecte 
a l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea de 27 d'agost de 2015 
referent a l'aprovació de la proposta d'acord sobre l'inici del procediment de revisió d'actes 
nuls de ple dret. 
 
1.2.- Tenir per desistida en el seu dret a presenta r al·legacions a INICIATIVES LEVEL 
PLAN SL atès que, segons certifica la Secretaria municipal, no ha presentat cap al·legació 
en el termini legalment establert. 
 
1.3  Formular com a proposta de resolució d’aquesta  expedient, de conformitat amb 
l’art. 217 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, Ge neral Tributària i art.4 del RD 
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla ment general de 
desenvolupament de la LGT, en matèria de revisió ad ministrativa  la declaració de 
nul·litat de ple dret respecte  l'acord de la Junta de Govern Local de data 15-09-2014 que, 
amb referència a la <Sol·licitud de José Barrios Lucena, en nom i representació d'Asecat 
SA de desestiment de l'obra major atorgada per mitjà de llicència 67/06 i de devolució de 
l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la devolució de la part de l'icio corresponent a l'obra no 
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executada, tan bon punt resti acreditat que s'ha dut a terme el contingut del requeriment 
que s'han detallat a l'anterior apartat d'aquest acord>. 
 
SEGON.- Proposar al Ple de l’Ajuntament que sol·lic iti el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya  que resulta preceptiu per declarar 
la nul·litat de ple dret de l'acord de la Junta de Govern Local de data 15-09-2014 que, 
amb referència a la <Sol·licitud de José Barrios Lucena, en nom i representació d'Asecat 
SA de desestiment de l'obra major atorgada per mitjà de llicència 67/06 i de devolució de 
l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la devolució de la part de l'icio corresponent a l'obra no 
executada, tan bon punt resti acreditat que s'ha dut a terme el contingut del requeriment 
que s'han detallat a l'anterior apartat d'aquest acord>.” 
 
D.- En sessió extraordinària  de data 22 d’octubre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va 
adoptar l’acord núm.2 referent a la tramitació del procediment de revisió d’ofici d’actes nuls 
de ple dret respecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en data 15/09/2014, en 
l’exp. de llicències d’obres núm.67/2006. 
 
Aquest acord es va fonamentar jurídicament en els informes de Secretaria de data 25 
d’agost i 5 d’octubre de 2015, i ens els informes jurídics de dates 24 d’agost i 2 d’octubre 
de 2015, emesos pel catedràtic de Dret Financer i Tributari, Sr. Joan Pagès i Galtés, els 
quals consten incorporats al present  expedient de revisió d’ofici d’actes nuls de ple dret. 
 
En base  al previst als arts. 4 i 5 del RD 520/2005 de 13 de maig, els quals regulen el 
procediment que s’ha de seguir per a la declaració de nul·litat de ple dret dels actes 
adoptats en matèria tributària, i a l’art.110 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local, la part resolutiva d’aquest acord, transcrita literalment, diu: 
 
“PRIMER.- Ratificar el punt primer de la part resol utiva de l’acord núm.3 adoptat per 
la Junta de Govern Local en sessió de data 27/08/20 15 sobre inici  d’un procediment de 
revisió d’actes nuls de ple dret respecte l’acord adoptat per aquest mateix òrgan en sessió 
de data 15 de setembre de 2014 pel qual es va acordar la devolució de la part de l’impost 
de construccions, instal·lacions i obres corresponents a les obres no executades relatives a 
l’expedient de llicències urbanístiques núm. 67/2006, i que és del contingut següent: 
 
PRIMER.-  
 
1.- De conformitat amb l'article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i art. 4 del RD 520/2005, de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament general 
en matèria de revisió en via administrativa, INICIAR d'ofici el procediment de revisió d'actes 
nuls de ple dret respecte  l'acord de la Junta de Govern Local de data 15-09-2014 que, 
amb referència a la <Sol·licitud de José Barrios Lucena, en nom i representació d'Asecat 
SA de desistiment de l'obra major atorgada per mitjà de llicència 67/06 i de devolució de 
l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la devolució de la part de l'icio corresponent a l'obra no 
executada, tan bon punt resti acreditat que s'ha dut a terme el contingut del requeriment 
que s'han detallat a l'anterior apartat d'aquest acord>. 
 
2.- Sense perjudici dels altres actes tràmit pertinents i, de conformitat amb l'article 4 del 
citat RD 520/2005, NOTIFICAR als interessats l'inici del present procediment d'ofici, i 
concedir-los un termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la 
notificació d’aquest acord, per tal que puguin al·legar i presentar els documents i 
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justificants que estimen necessaris . Als efectes d'aquest procediment es consideren 
interessats les mercantils ASECAT SA (com entitat sol·licitant de la devolució) i 
INICIATIVES LEVEL PLAN SL (com entitat que va fer els ingressos del que es sol·licita la 
devolució). 
 
SEGON.- Ratificar el punt primer de l’acord núm.8 a doptat per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 15 d’octubre de 2015 relati u a  la conclusió del tràmit 
d’audiència i proposta de resolució del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret 
incoat per acord de la JGL de data 27/08/2015 (revisió de l’acord de la JGL de data 
15/09/2014 referent a la devolució de l’ICIO de les llicències d’obres tramitades en l’exp. 
67/2006, i que és del contingut següent: 
 
“PRIMER.- Donar per conclòs el tràmit d'audiència contemplat a l'article 5 del RD 
520/2006, del Reglament General de Revisió, el resultat del qual consisteix en:  
 
1.1. Desestimar, en base a l'informe de la secretar ia municipal de data 5 d’octubre de 
2015, -el qual s’incorpora a la present proposta d’ acord en forma d’annex-, les 
al·legacions presentades per ASECAT SA en data de 15 de setembre de 2015 respecte 
a l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea de 27 d'agost de 2015 
referent a l'aprovació de la proposta d'acord sobre l'inici del procediment de revisió d'actes 
nuls de ple dret. 
 
1.2.- Tenir per desistida en el seu dret a presenta r al·legacions a INICIATIVES LEVEL 
PLAN SL atès que, segons certifica la Secretaria municipal, no ha presentat cap al·legació 
en el termini legalment establert. 
 
1.3  Formular com a proposta de resolució d’aquesta  expedient, de conformitat amb 
l’art. 217 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, Ge neral Tributària i art.4 del RD 
520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Regla ment general de 
desenvolupament de la LGT, en matèria de revisió ad ministrativa  la declaració de 
nul·litat de ple dret respecte  l'acord de la Junta de Govern Local de data 15-09-2014 que, 
amb referència a la <Sol·licitud de José Barrios Lucena, en nom i representació d'Asecat 
SA de desestiment de l'obra major atorgada per mitjà de llicència 67/06 i de devolució de 
l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la devolució de la part de l'icio corresponent a l'obra no 
executada, tan bon punt resti acreditat que s'ha dut a terme el contingut del requeriment 
que s'han detallat a l'anterior apartat d'aquest acord>.” 
 
TERCER.- Sol·licitar el dictamen de la Comissió Jur ídica Assessora de la Generalitat 
de Catalunya  que resulta preceptiu per declarar la  nul·litat de ple dret de l'acord de 
la Junta de Govern Local de data 15-09-2014 que, amb referència a la <Sol·licitud de 
José Barrios Lucena, en nom i representació d'Asecat SA de desestiment de l'obra major 
atorgada per mitjà de llicència 67/06 i de devolució de l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la 
devolució de la part de l'icio corresponent a l'obra no executada, tan bon punt resti acreditat 
que s'ha dut a terme el contingut del requeriment que s'han detallat a l'anterior apartat 
d'aquest acord>.” 
 
QUART.- Adjuntar còpia de l’expedient a l’esmentada sol·licitud. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord als interessats, concretament a ASECAT S.A i 
INICIATIVES LEVEL PLAN S.L”. 
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E.- En data 5 de novembre de 2015 l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Aldea va trametre un 
ofici al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, amb reg. de sortida núm. 1574, en el qual es sol·licitava l’emissió d’un dictamen 
de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya en relació al procediment 
de revisió d’ofici que ens ocupa. Aquesta sol·licitud d’informe es va fer en base al previst a 
l’art. 217.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària 
 
F.-  En data 27 de gener de 2016 es va rebre a l’Ajuntament el dictamen 4/16, de data 7 de 
gener de 2016, de la Comissió Jurídica Assessora, reg. d’entrada núm. 132, referent  al 
procediment de revisió d’ofici de l'acord de la Junta de Govern Local de data 15-09-2014 
que, amb referència a la <Sol·licitud de José Barrios Lucena, en nom i representació 
d'Asecat SA de desestiment de l'obra major atorgada per mitjà de llicència 67/06 i de 
devolució de l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la devolució de la part de l'icio corresponent 
a l'obra no executada, tan bon punt resti acreditat que s'ha dut a terme el contingut del 
requeriment que s'han detallat a l'anterior apartat d'aquest acord>.” 
 
G. En data 1 de març de 2016 s’ha rebut a l’Ajuntament un escrit del Jutjat contenciós 
Administratiu de Tarragona múm.2 ( reg. d’entrada 416), pel qual es posa en coneixement 
de l’Ajuntament la interposició del recurs contenciós administratiu núm. 479/2015, essent 
recurrent ASECAT SA., contra l’acord núm.3 de la sessió de Ple de data 22 d’octubre de 
2015 pel qual es ratifiquen els acord de suspensió de l’acte administratiu, objecte de 
revisió, adoptats per la Junta de Govern Local en data 27 d’agost i 15 d’octubre de 2015. 
 
Fonaments de Dret 
 
Atès tot el que s’ha exposat anteriorment i vist  el  Dictamen 4/16 emès per la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, incorporat a l’expedient, i que  
CONCLOU: “S’Informa favorablement  sobre la revisió d’ofici de l’Acord de la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea de 15 de setembre de 2014 pel qual es reconeix a 
la mercantil “ASECAT S.A” el dret a la devolució de l’import de tres liquidacions 
provisionals en concepte d’impost sobre construccions, instal·lacions i obres”, en estimar 
que manca la legitimació de la societat “ASECAT S.A” per a sol·licitar la devolució de les 
quanties ingressades en concepte d’ICIO per la societat “Iniciatives Levelpaln S.L a 
l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Atès el previst a l’art. 110 de la  Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i art. 6 del 
RD 520/2005, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de 
Desenvolupament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, en matèria 
de revisió en via administrativa. 
 
Atès els informes jurídics que consten incorporats en l’expedient d’aquest procediment i 
que s’han anat enunciant en la part dels antecedents d’aquesta proposta d’acord, així com 
el contingut  del dictamen 4/16 de la CJAC, el qual –resumidament- informa favorablement 
la declaració de nul·litat de ple dret de l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en 
sessió de 15 de setembre de 2014, esmentat a l’apartat F) dels antecedents d’aquesta 
proposta, en considerar que concorre la causa de nul·litat  recollida a l’art. 217.1 f) de la 
LGT, al entendre que manca en  ASECAT S.A un requisit essencial per obtenir  les 
quantitats satisfetes en concepte de liquidació provisional de l’ICIO en no ser l’obligat 
tributari que les va ingressar, ja que es considera que en el supòsit plantejat resulta 
d’aplicació l’art.17.4 de la LGT, el qual estableix que “Els elements de l’obligació Tributària 



     

 

 

 

 

 

 

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

 24 

no poden ser alterats per actes o convenis dels particulars, que no produeixen efectes 
davant l’Administració, sense perjudici de les seves conseqüències jurídico-privades”. 
 
Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament l’ad opció de l’ACORD següent: 
 
PRIMER.- Declarar la nul·litat de ple dret respecte  l'acord de la Junta de Govern Local 
de data 15-09-2014 que, amb referència a la <Sol·licitud de José Barrios Lucena, en nom i 
representació d'Asecat SA de desestiment de l'obra major atorgada per mitjà de llicència 
67/06 i de devolució de l'icio>, diu:  <SEGON.- Procedir a la devolució de la part de l'icio 
corresponent a l'obra no executada, tan bon punt resti acreditat que s'ha dut a terme el 
contingut del requeriment que s'han detallat a l'anterior apartat d'aquest acord>.”, al 
considerar que manca en  ASECAT S.A un requisit essencial per obtenir  les quantitats 
satisfetes en concepte de liquidació provisional de l’ICIO en no ser l’obligat tributari que les 
va ingressar, i que per tant concorre en la causa de nul·litat prevista en  l’art. 217.1 f) de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria, i tenint en compte el contingut del 
Dictamen 4/2016 emès preceptivament  per la Comissió Jurídica Assessora de la 
Generalitat de Catalunya ,incorporat a l’expedient, el qual  informa favorablement la revisió 
d’ofici de l’acte esmentat. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a ASECAT SA, Iniciatives Levelplan S.L, així com a la 
Comissió Jurídica Assessora  de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement. 
 
TERCER.-  Traslladar aquest acord al Jutjat contenciós Administratiu de Tarragona múm.2 
per al seu coneixements i efectes en relació al recurs contenciós administratiu núm. 
479/2015, interposat per ASECAT S.A.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que en relació a aquest punt el Ple, en una sessió anterior va acordar 
sol·licitar l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya ama 
la finalitat que aquest mateix Ple podés declarar nul l’acord adoptat per la Junta de Govern 
Local pel qual es reconeixia a l’empresa ASECAT el dret d’obtenir una devolució d’una 
bona part de la liquidació provisional de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
en l’expedient de llicència d’obres núm. 67/06. S’informa que l’Ajuntament ja disposa de 
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora i aquest és FAVORABLE a la declaració de 
nul·litat de l’acord municipal pel qual es reconeixia a aquesta empresa el dret a la devolució 
parcial de l’impost mencionat, per tant com a pas darrer d’aquest procediment el que ara es 
proposa és que el Ple declari la nul·litat d’aquest acord, donat que la Comissió Jurídica 
Assessora al igual que l’Ajuntament també estima que hi ha motius per revisar el mateix. 
 
La Sra. Zapater informa que en el sentit del vot en aquesta proposta per part del seu grup 
serà favorable, en coherència al que van votar en la sessió de data 22 d’octubre passat. 
Afegeix que en aquell moment el seu grup ja va votar en sentit favorable  la revisió de 
l’acord perquè es va considerar de dubtosa legalitat que la devolució de l’ICIO es podés fer 
a favor d’una empresa diferent d’aquella que l’havia pagat en el seu moment. 
 
L’Alcalde exposa que qui va pagar la liquidació provisional fou Iniciatives Levelplan i qui 
pretén obtenir la devolució d’aquest ingrés és una empresa diferent, anomenada ASECAT. 
Conclou la seva intervenció indicant que amb aquest procediment es vol defensar els 
interessos de l’Ajuntament. 
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Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
12è.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 22/2016 DEL JUTJ AT CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 2 DE TARRAGONA RECAIGUDA EN EL RECURS  ORDINARI 32/2013 
(RECURS CONTRA LA MOCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA DATA 29 
D’OCTUBRE DE 2012 EN DEFENSA DE CATALUNYA COM A NOU  ESTAT 
D’EUROPA). 
 
L’alcalde dona compte de la sentència 22/2016 del Jutjat Contenciós Administratiu 2 de 
Tarragona per la qual es declara nul·la la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de 
l’Aldea en sessió de data 29/10/2012 en defensa del Catalunya, com a nou Estat d’Europa. 
L’Alcalde manifesta que no obstant aquest pronunciament judicial no es deixarà de creure 
amb la llibertat i democràcia del poble de Catalunya per a elegir el seu futur. 
 
13è.- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL L ABORAL, EXERCICI 
2016. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“En Expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral 
de l’Entitat corresponent a l’exercici 2016. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per Provisió d’aquesta Alcaldia de data 1 de març de 2016, es va iniciar l’expedient per 

a l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta 
Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informe per 
part de la Secretaria Intervenció Municipal. 

 
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment pel 

Ple en acord de data 21 de desembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una 
vegada exposat al públic sense reclamacions, en data 20 de gener de 2016 . 

 
3. En data 2 de març de 2016 s’ha emès l’informe de Secretaria Intervenció sobre el 

procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import d’aquesta massa salarial 
del personal laboral de l’entitat ascendeix a 334.933,21 €, i que aquest import s’ha 
disminuït respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2015, considerat en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, 
sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a les 
corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter 
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
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2. L’article 19, apartat quatre, de la Llei 48/2015, de 30 d’octubre, de Pressupostos 

Generals de l’Estat per a l’any 2016, disposa que la massa salarial del personal laboral 
està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les despeses 
d’acció social meritades per aquest personal en 2015, excloses les prestacions i 
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a 
càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o 
acomiadaments. 

 

3. Aquesta massa salarial no pot experimenta un increment global superior al 1 per cent 
pel 2016, en termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació 
respecte a efectius i antiguitat. 

 
4. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa 

vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals 
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció prevista a la 
disposició addicional 16a LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL. 

 
5. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al 

Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest 
article 103.bis LBRL. 

 
Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent  
 
ACORD 
 
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 
2016, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest personal, tant 
respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 334.933,21 €. 
 
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí 
Oficial de la província en el termini de vint dies.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que l’aprovació d’aquest punt té a veure amb l’aprovació de la Llei de 
Racionalització dels Governs Locals aprovada pel govern central de l’Estat, la qual exposa 
una sèrie de regles pel que respecta a l’increment de la massa salarial del personal laboral, 
indicant aquesta llei no es massa encertada per a aquells Ajuntaments que econòmicament 
són eficients i eficaços, en definitiva els que porten les coses bé. Indica que aquest punt és 
una qüestió rutinària. 
 
La Sra. Zapater diu que els seu grup votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
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14è.-  MOCIÓ DE REBUIG AL PLA HIDROLÓGIC DE L'EBRE APROVAT PEL GOVERN 
EN FUNCIONS I PER A LA CREACIÓ D'UN FRONT INSTITUCI ONAL PER A LA 
DEFENSA DEL TERRITORI  
 
Es dóna compte de la següent moció subscrita conjuntament pels grups municipals d’ERC-
AM i CIU : 
 
“ATÉS que el passat 8 de gener de 2016 el govern en funcions  va aprovar per Reial 
Decret el nou Pla Hidrològic de l'Ebre, amb un  repartiment del cabal del riu Ebre que no 
respon a criteris tècnics ni a les necessitats del tram final del riu Ebre i del seu Delta, sinó 
més aviat a criteris polítics, fet que  es demostra amb un augment de les concessions de 
nous regadius en 465.000 hectàrees, la majoria de les quals no tenen concessions i van 
lligades a 52 noves infraestructures de regulació (embassaments) sumades a les 20 ja 
existents, que regularan encara més els nostres rius i generaran més retenció de 
sediments i que a més són incompatibles amb la proposta de cabals ecològics aprovada 
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. 
 
ATÈS que el nou Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, aprovat pel govern en funcions del 
PP, fixa un nou cabal ecològic de poc més de 3.000 hectòmetres cúbics, entre els 80 m3/s 
i els 150 m3/s, amb 106 m3/s de mitjana en el tram final de l'Ebre i amb uns mínims en els 
períodes d'estiatge per sota deis 100 m3/s, incloent les concessions que ja tenen les 
comunitats de regants, lluny deis 5.870 que havia proposat la Comissió per a la 
Sostenibilitat, corresponents al mínim que hauria de tindre el riu en els anys de sequera el 
que planteja una situació realment alarmant.  
 
ATÈS que aquesta proposta de cabal és inacceptable, ja que la concessió en cap cas 
retorna al riu i que l'actual cabal ecològic de 100 m3/s, és clarament insuficient i s'ha fet 
sense tenir en compte els criteris científics i tècnics.  
 
ATÈS que la proposta vulnera de manera flagrant la Directiva 2000/60/CE Marc de l'Aigua 
comunitària i és contrària a la Nova Cultura de l'aigua a més no té en compte variables 
claus en l'establiment de cabals ecològics que garanteixin el bon estat ecològic dels rius.  
 
ATÈS que aquesta proposta significa la regressió geomorfològica del Delta de l'Ebre, que 
pateix un constant procés de regressió, i que es conserva per un equilibri entre les aigües 
fluvials i les marítimes gràcies a l'aportació de sediments. Ja que si disminueixen els cabals 
i es redueix per tant l'aportació de sediments, el Delta no veuria compensat el seu 
enfonsament i podria arribar a inundar-se bona part de la planúria deltaica. Que si 
disminueix l’aportació de recursos disminueix la dilució de contaminants amb la qual cosa 
empitjora la qualitat ecològica.  
 
ATÈS que la proposta també afecta a la falca salina, que inicia la penetració per la 
desembocadura de l'Ebre per sota dels cabals dels 400/500 m3/s, que per sota 200 m3/s 
arriba a l’illa  de Gràcia que per sota deis 100 m3/s arriba a Amposta i que, si en períodes 
d'estiuatges greus el cabal no supera els 30/50 m3/s, pot arribar fins a Tortosa.  
 
ATÈS que durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ni el govern espanyol van tenir en compte les 
al·legacions de diverses associacions, entitats, partits i institucions (Ajuntaments, Consells 
Comarcals i la mateixa Generalitat de Catalunya), que van denunciar l’impacte negatiu i la 
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greu amenaça que representava el Pla de Conca, tant per a la sostenibilitat del tram final 
del riu i el Delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que 
s’hi desenvolupen. 
 
ATÈS la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre (CSTE), òrgan consultiu i 
participatiu constituït el febrer de l'any 2006, va actualitzar amb els diversos agents socials, 
econòmics i ambientals que la integren estudis científics que revisen i adeqüen les xifres 
de cabals ecològics de l'Ebre fetes per la mateixa Comissió l'any 2007.  
 
ATÈS que la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre va aprovar el 25 de 
juny de 2015, amb un ampli consens, una nova proposta de cabals ambientals per al tram 
final del riu Ebre i del Delta de l'Ebre que diferencia els anys secs, normals i humits, que el 
cabal ecològic per un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals, per a un any normal de 
7.732 hm3/anuals i per un humit de 9.907 hm3/anuals i que a més la proposta també ha 
incorporat un cabal mínim d'excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 
hm3/anuals.  
 
ATÈS que a diferència de la proposta que la CSTE va presentar fa vuit anys, i que mai no 
va ser assumida per l'administració espanyola, la nova proposta incorpora nous 
condicionants i paràmetres, com ara les noves series hidrològiques calculades després del 
2007 i la nova instrucció de Planificació Hidrològica de l'any 2008 establerta pel Ministeri 
de Medi Ambient. Que també s'incorporen nous criteris científics amb relació a les 
espècies de fauna, la falca salina o l'impacte del canvi climàtic sobre la conca, a partir dels 
estudis darrers de la Unitat d'Ecosistemes aquàtics de I'IRTA.  
 
ATÈS que l'Ajuntament de Tortosa en la sessió plenària 17/2015 del passat 14 de 
setembre de 2015 va aprovar la moció de suport a la proposta de cabals ecològics pel tram 
final del riu Ebre i el Delta, aprovada per la Comissió per la Sostenibilitat de la Terres de 
l’Ebre presentada pel grup municipal dels Socialistes de Catalunya, en la que es 
manifestava el suport del Ple de la Corporació Municipal de l’Ajuntament de Tortosa a les 
conclusions i propostes de cabals ecològics per al riu Ebre i el Delta fetes per la Comissió 
per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, i es demanava que s'aprovés la proposta de 
la CSTE dins del Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre en que hi participen governs 
de la Generalitat i de l'Estat.  
 
ATÈS que el Pla aprovat no ha incorporat cap de les propostes de cabals consensuades a 
Catalunya, ni les propostes de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, i 
que el dia 3 de setembre de 2015 la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre va superar el tràmit 
del Consell de l’Aigua amb l’oposició de quatre de les nou comunitats autònomes 
afectades: Catalunya, Navarra, Euskadi i el País Valencià. 
 
ATÈS que creiem que a més no és una qüestió exclusiva de cabals, sinó una qüestió de 
qualitat de l'aigua,  que és la preocupació central de la Directiva Marc de l'aigua i de les 
polítiques de la Comissió Europea, i que els usos que es vol donar a l'aigua en el Pla 
Hidrològic de conca aprovat, provocarà un dèficit hídric a l'existir una insuficiència de 
recursos per a nous regadius no justificats.  
 
ATÈS que els plans hidrològics de conca tenen per objectiu aconseguir el bon estat i 
l'adequada protecció del domini públic hidràulic i de les aigües, la satisfacció de les 
demandes d'aigua, l'equilibri i l'harmonització del desenvolupament regional i sectorial, 
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incrementant les disponibilitats del recurs, protegint la seva qualitat, economitzant la seva 
ocupació racionalitzant els seus usos en harmonia amb el medi ambient i els altres 
recursos naturals.  
 
ATÈS que amb els termes en que s'ha aprovat el Pla Hidrològic de la conca de l'Ebre, s' 
amenaça el Delta, el seu ecosistema, també la comunitat que hi viu, estem davant d'un 
impacte social i un impacte econòmic molt negatiu.  
 
ATÈS que la Plataforma en Defensa de l'Ebre han demanat en diverses ocasions la 
creació d'un front institucional des dels partits polítics i les institucions ebrenques en 
defensa del territori.  
 
ATÈS que des de tots el partits polítics presents al consistori ens hem oposat i hem emprès 
iniciatives tant en l'àmbit parlamentari català i espanyol com en mocions presentades als 
ajuntaments per mostrar el rebuig a aquesta revisió del pla que certificaria la mort del 
Delta. 
  
És per aquest motiu  que tots els grups municipals elevem al ple de l'Ajuntament de l’Aldea 
la proposta d' acord següent: 
  
PRIMER. Manifestar el rebuig del Ple de l'Ajuntament de l’Aldea al nou Pla Hidrològic  
aprovat pel govern en funcions el passat 8 de gener de 2016.  
 
SEGON. Donar suport a la creació d' un front institucional format pels representants polítics 
i les institucions ebrenques per tal de defensar el territori a nivell nacional, tal com demana 
la Plataforma en Defensa de l’Ebre.  
TERCER. Donar suport a totes les iniciatives i mobilitzacions ciutadanes, a la Plataforma 
en Defensa de l’Ebre, als ajuntaments, a les accions del Govern de Catalunya i a les 
d'altres organismes de caràcter estatal i internacional davant la Unió Europea per defensar 
la proposta de cabals de la CSTE, donat que la revisió del Pla Hidrològic de la conca no ho 
ha tingut en compte.  
 
QUART. Donar suport a la manifestació celebrada el passat  dia 7 de febrer de 2016 en 
defensa de les Terres de l'Ebre a Amposta. 
  
CINQUÈ.- Comunicar aquest acord  a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, als alcaldes i 
alcaldesses dels municipis de les Terres de l’Ebre, al president de la Generalitat de 
Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al 
president del Govern, al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat i a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que aquesta és una moció que ha estat aprovada per moltes institucions 
de Catalunya i que suposa una defensa dels interessos del territori, informa que aquest Pla 
de Conca ha estat aprovat per un govern en funcions i en dates prèvies al Nadal; afegeix 
que el contingut de la Moció coincideix amb el posicionament de la Plataforma en Defensa 
de l’Ebre, el qual a la seva vegada coincideix amb la Comissió de Sostenibilitat del 
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Parlament de Catalunya, i què en resum els cabals ecològics que defensa la Plataforma 
són sensiblement diferents als que proposa aquest Pla de Conca. 
 
La Sra. Zapater exposa que les persones que viuen aquí saben el fràgil que és el nostre 
ecosistema, i la riquesa que aporta el riu per a les persones que treuen rendiment ja sigui 
per l’agricultura o pel mar, exposa que votaran a favor d’aquesta moció i manifesta el 
rebuig del seu grup a aquet nou Pla, que tal com s’ha donat a entendre en la intervenció de 
l’Alcaldia, ha esta aprovat en certa traïdoria per part del Govern central de l’Estat. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
PART DE CONTROL 
 
15è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA (DES DEL  NÚMERO 
215/2015 AL NÚMERO 44/2016). 
 
L’Alcalde en aquest punt exposa als regidors que en l’expedient del Ple constava la relació 
dels decrets de l’Alcaldia des del núm. 215/2015 fins el 44/2016 i pregunta si es donen per 
assabentats i si desitgen fer alguna observació. 
 
Els regidors es donen per assabentats. La Sra. Zapater pregunta respecte del Decret 
núm.1/16 referent al pagament d’una indemnització per responsabilitat patrimonial de 
l’Ajuntament en el cas “Turón”, sol·licita a l’Alcaldia si pot informar respecte aquest 
assumpte. 
 
L’Alcalde informa que aquesta resolució es refereix al pagament d’una indemnització que 
s’ha efectuat en compliment d’una sentència judicial recaiguda en relació a una reclamació 
de responsabilitat patrimonial que té el seu origen en un permís d’obres que va concedir 
l’Ajuntament a principi dels anys 90. Aquest permís d’obres va ser impugnat per la 
Generalitat de Catalunya, i després de diversos contenciosos es va declarar judicialment la 
nul·litat de la llicència d’obres, la qual cosa va conduir a l’enderroc de la nau que es va 
construir a l’empara d’aquesta llicència d’obres. Segueix la seva intervenció exposant que 
en motiu d’aquest enderroc els propietaris de la construcció van reclamar, primer en via 
administrativa, la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament. Aquesta petició va ser 
desestimada per l’Ajuntament, per la qual cosa els interessats, posteriorment, van 
interposar en contra de la corporació una demanada judicial de responsabilitat patrimonial, 
la qual ha estat estimada parcialment pel TSJ de Catalunya. 
 
La Sra. Zapater pregunta quin és l’import de la indemnització a la que es condemna a 
l’Ajuntament. 
 
Per part de qui subscriu s’informa que és de 80.000 euros i escaig. 
 
L’Alcalde informa que en l’actualitat s’està estudiant la possibilitat de recuperar aquest 
import per mig de la companyia d’assegurances que hi havia a l’Ajuntament quan es va 
concedir el permís d’obres. 
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La Sra. Zapater pregunta si s’ha estudiat la possibilitat d’exigir responsabilitat a les 
persones que en aquell moment  van aprovar la concessió de la llicència d’obres. 
L’Alcalde respon que per part de secretaria s’està estudiant les possibles 
coresponsabilitats en aquest sentit, i afegeix que també és possible que qualsevol grup de 
persones o particulars pugui instar a l’Ajuntament l’inici del pertinent procediment 
administratiu per exigir responsabilitats per qualsevol acció. 
 
16è.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
En aquest punt l’Alcalde informa que un cop convocat aquest Ple s’ha tingut coneixement 
d’una moció promoguda per l’entitat “Unió de Pagesos”, la qual es pronuncia en contra de 
la revisió de valors cadastrals que s’està portant a terme en el sòl no urbanitzable, i que es 
fixen un valors tan en relació a les finques com en relació a les construccions que s’hi 
emplacen uns valors que es consideren molt per sobre dels preus de mercat. Indica que a 
l’Aldea encara no s’ha iniciat aquest procediment, però sí a altres municipis de Catalunya, i 
considera que és convenient que el més aviat possible hi hagi un pronunciament del 
plenari respecte aquest assumpte. 
 
Es dóna compte del contingut de la mateixa: 
 
““16.1.- MOCIÓ DAVANT L’IL·LEGAL VALORACIÓ CADASTRAL  DE LES CONSTRUCCIONS 
INDISPENSABLES PEL DESENVOLUPAMENT DE L’AGRICULTURA , LA RAMADERIA I LA 
SIVICULTURA SUBSCRITA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-A M I CIU. 
 
La incorporació al Cadastre Immobiliari, per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
a través de la Direcció General del Cadastre, de la valoració de les construccions indispensables pel 
desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals ubicades en sòl rústic, ja sigui 
mitjançant processos de valoració col·lectiva urbana o rústica o mitjançant el procediment de 
regularització cadastral, està portant-se a terme de forma contraria a l’establert a l’article 31.1. de la 
Constitució Espanyola i a l’article 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a 
l’apartar-se de la capacitat econòmica de la pagesia i dels principis de justícia, generalitat, igualtat, 
progressivitat, equitativa distribució de la càrrega tributària, així com, de proporcionalitat i respecte 
dels drets i les garanties de la pagesia obligada tributàriament. 
 
Les notificacions de valors cadastrals de béns immobles rústics que valoren les esmentades 
construccions indispensables pel sector agropecuari i forestal, superen amb escreix el valor del 
mercat i el de reposició, comportant greus perjudicis a una pagesia catalana que suporta una 
reducció acumulada, en termes constants, del 39% de la renda agrària entre el 2001 i el 2014, que 
ara, a més, veu multiplicada significativament la càrrega tributària a suportar, molt més enllà de la 
seva capacitat econòmica en l’Impost de Béns Immobles de naturalesa rústica, sense que les 
previsions de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals donin marge als Ajuntaments per esmorteir 
adequada i proporcionalment els perniciosos efectes d’aquest il·legal procediment endegat des de 
l’Administració General de l’Estat; així com, en els impostos de successions, transmissions 
patrimonials i donacions. A més, també comporta una dobles discriminació en l’accés a les beques 
universitàries als fills de la pagesia afectada, per tot això el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea aprova: 
 
1.- Instar al Govern de l’Estat a modificar el procediment il·legal de valoració cadastral de les 
construccions indispensables pel desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals 
ubicades en sòl rústic, per ajustar-lo als principis tributaris establerts a la Constitució, així com, al 
valor de mercat i de reposició d’aquestes construccions. 
 
2.- Instar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a la rectificació dels errors en la 
valoració cadastral de les construccions indispensables pel desenvolupament d’explotacions 
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agrícoles, ramaderes o forestals ubicades en sòl rústic, així com, en el seu cas, iniciar d’ofici la 
devolució d’ingressos indeguts en el conjunt dels tributs afectats a la pagesia afectada. 
 
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 
 

-  Excm. Sr. Cristóbal Montoro Romero 
   Ministro de Hacienda y administraciones Públicas 
   Paseo de la Castellana, 3 
   28046 MADRID 
-  Sr. Joan Caball Subirana 
   Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
   C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
   08038 BARCELONA 

  
- Sr. Hilari Curto  

Coordinador Unió de Pagesos Terres de l’Ebre 
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta   

   08038 BARCELONA” 
 
Seguidament es sotmet a VOTACIÓ la urgència d’aquest punt, la qual s’aprova per 
UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
Seguidament s’entra en el debat i votació de la mateixa. 
 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater exposa que aquestes revisions de valors cadastrals en el sòl rústic 
comporten un augment de la càrrega tributaria del pagesos, els quals a més han de 
suportar una reducció acumulada en termes constants del 39% de la renda agrària, entre 
els anys 2001 i el 2014, i per aquesta darrera actuació com a mínim és injusta. Conclou 
anunciant que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
L’Alcalde manifesta que és convenient aprovar aquesta moció ja que la mateixa es refereix  
a una mesura que afecta negativament les economies dels col·lectius de  pagesos i 
grangers, que en sí mateixes, de per sí ja es troben prou malmeses. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
17è.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
l’Alcalde informa que en aquesta sessió no hi ha informes d’Alcaldia donat que prefereix 
informar en la sessió de Ple del proper mes de juny d’assumptes en relació als quals vol 
fer partícips als regidors del grup municipal de CIU 
 
18è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Arribat a aquest punt, intervé en primer lloc el regidor Sr. Rafel Puente, el qual en primer 
lloc formula una sèrie de preguntes relatives a les pantalles informatives que l’Ajuntament 
ha instal·lat a la Plaça de l’Estació i a la Plaça Dr. Maïmó del poble. El Sr. Puente exposa 
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que aquest tipus de pantalles les ha vist a llocs turístics i en punts on hi ha molta afluència 
de vianants, indica que en el cas de l’Aldea els punts on s’han ubicat aquestes pantalles 
no es caracteritzen per tenir molta fluència de vianants, sinó que es tracta de llocs on hi ha 
afluència de trànsit de cotxes, i no veu que aquests es parin per visualitzar la informació 
penjada en aquestes pantalles. Afegeix que si bé aquestes pantalles poden suposar un 
estalvi de despesa municipal en impremta, tampoc es pot oblidar que hi ha altres mitjans 
per informar públicament, que funcionen prou bé, com ara són els bans i les xarxes 
socials, i que l’ús d’aquests també contribueix a estalviar els costos d’impressió. El sr. 
Puente pregunta si es pot informar de quin ha esta el cost d’aquestes pantalles, si la 
contractació s’ha fet amb una empresa del poble o bé de fora, si s’han demanat varis 
pressupostos, i si aquesta decisió s’ha pres prèvia algun tipus de consulta ciutadana. 
 
El Sr. Puente manifesta que la instal·lació d’aquestes pantalles és quelcom molt modern i 
suggereix si abans de gastar-se els diners amb això no seria més oportú arreglar voreres, 
bonys i “bordillos”. 
 
L’Alcalde respon que l’opinió del Sr. Puente és molt respectable. Informa que el cost 
d’aquestes pantalles incloent la despesa financera és de 45.000 euros, i que es tracta d’un 
subministrament que s’ha efectuat per mig d’un contracte de rènting, i afegeix que no per 
haver fet aquesta despesa l’Ajuntament ha deixat d’arreglar voreres, bonys i “bordillos”, 
sinó que això s’ha seguit fent. Assenyala que hi ha opinions per a tots els gustos, i que els 
comerciants del poble valoren positivament aquesta iniciativa, la qual es va començar a 
gestar en l’anterior mandat, essent regidora la Sra. Estela Estorach. Informa que la 
contractació s’ha fet amb una empresa de fora del poble, i que s’ha optat per un rènting al 
considerar que aquesta modalitat contractual permet un pagament del subministrament de 
forma fraccionada en el temps, i conclou indicant que, com diu la dita: “sobre gustos, 
colors”. L’Alcalde informa que hi ha  gent que pensa que dites pantalles donen al poble 
una imatge moderna i innovadora, com també hi ha gent que pensa que dita despesa 
municipal s’haguera pogut estalviar. Puntualitza que qui pot decidir és qui té el risc 
d’equivocar-se, indicant que amb això el que vol dir és que l’equip de govern no sempre ho 
fa tot bé, i reconeix que en ocasions es pot equivocar, no obstant pensa que en aquest cas 
aquesta adquisició no la veu com una equivocació. 
 
Seguidament intervé el regidor Sr. Josep Maria Pujol i pregunta per quin motiu es va 
instal·lar el carril-bici de l’escola Maria Garcia Cabanes al c/ Sindicat en comptes de fer-ho 
pel c/ de l’Església. Informa que aquesta és una qüestió que li han plantejat varis veïns, i 
diu que analitzant aquesta actuació, el seu grup pensa que s’ha adoptat aquesta decisió  
bé perquè al c/ Església hi ha molts de creuaments i aquests suposen un perill per als 
xiquets i xiquetes, -no obstant els mateixos continuen transitant per c/ Església en 
bicicleta-. O bé perquè es pensa en un futur i es preveu fer, -tal com portava el programa 
electoral de CIU-, el carril –bici, unint l’estació de Renfe amb el nucli urbà, les tres torres i 
l’embarcador. Conclou si es pot donar una explicació perquè s’observa que els xiquets i 
xiquetes, malgrat aquest nou carril-bici, segueixen transitant en bicicleta pel c/ de 
l’Església. 
  
L’Alcalde respon que la resposta a aquesta qüestió ja es troba formulada en la mateixa 
pregunta que ha fet el Sr. Pujol. Indica que amb la construcció d’un carril-bici allò que es 
persegueix és millorar la seguretat viaria, i partint d’aquesta premissa, tant la policia local, 
els tècnics, com l’equip de govern van considerar que el més segur era construir el carril-
bici pel c/Sindicat, donat que en el c/Església hi ha molt més trànsit rodat i molts 
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creuaments. A tot això també s’afegeix la consideració que aquest carril es pot arribar a 
enllaçar, en un futur, amb el camí per on actualment es baixa des de l’estació del tren. 
 
El Sr. Pujol respon que malgrat l’explicació donada per l’Alcaldia, els xiquets i xiquetes 
segueixen igualment transitant en bicicleta per c/ Església. 
 
L’Alcalde respon que això es podria reduir amb la implicació dels pares i dels mestres, 
advertint als menors que el lloc correcte per transitar en bicicleta és el carril-bici. 
 
El Sr. Pujol exposa que tampoc consideraria inoportú haver fet el carril per c/ Església , ja 
que llavors el trànsit rodat circularia en molta més cura que ara. Conclou indicant que 
aquesta és la seva opinió i que ha formulat aquesta pregunta perquè hi ha gent que li ha 
preguntat sobre aquest tema.   
 
L’Alcalde respon que troba molt bé que s’hagi fet aquesta pregunta ja que és una 
oportunitat per donar a conèixer públicament els motius que justifiquen les decisions 
municipals, la qual cosa és enriquidora. 
 
 La Sra. Zapater intervé suggerint que des de l’Ajuntament es faci algun tipus de campanya 
per fomentar l’ús del carril bici i millorar la seguretat de tots. 
 
L’Alcalde respon que anualment s’organitza “la setmana de la mobilitat sostenible”, a més 
d’altres actuacions tendents a promocionar la seguretat viaria dels menors. 
 
Seguidament la Sra. Zapater pregunta quan es netegen les voreres de l’Av. Catalunya, 
indicant que ho pregunta perquè hi ha una persona que li ha comentat, que en una de les 
voreres, durant diferents dies hi va haver una defecació sense netejar. 
 
L’Alcalde respon que la freqüència de neteja viaria es va incrementar des de la 
contractació externa de l’empresa Urbaser, tot i això reconeix que s’hagi pogut produir 
aquest incidència donat que puntualment per raons econòmiques s’ha suspès puntualment 
aquest servei, el qual es tornarà a restablir en breu. L’alcaldia respon que de totes 
maneres, la regidoria de Serveis sempre està oberta a rebre les queixes dels ciutadans en 
aquest sentit, i que sempre que s’ha formulat una queixa així, l’Ajuntament ha intervingut 
ràpidament, i posa com a exemple el cas de la brossa que es diposita a l’exterior dels 
contenidors, embrutant la via pública, fet que quan els veïns denuncien, l’Ajuntament 
ràpidament ho neteja. S’insisteix que quan passin casos així no es dubti per part dels 
ciutadans en posar-ho en coneixement de l’Ajuntament, per a que aquest pugui intervenir 
d’immediat. 
 
La Sra. Zapater seguidament formula un prec, indicant que els regidors del seu grup 
desitgin assistir a tots els actes protocol·laris en els que intervé l’Ajuntament, com són els 
actes que recentment s’han fet en motiu de la celebració de l’aniversari dels 25 i 50 anys 
del casament dels matrimonis del poble. 
 
L’Alcalde respon que no hi ha cap impediment per atendre aquest prec, en particular pel 
que fa a la celebració de l’aniversari de les bodes de plata i d’or dels matrimonis del poble, 
com també respecte altres possibles actes protocol·laris, indicant que tots els regidors del 
consistori són representants del poble de l’Aldea, tot i que l’acció i direcció del govern 
municipal recau sobre l’equip de govern. 
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L’Alcalde aprofita aquest punt per informar que per al proper dia 15 del mes d’abril, a les 
12:00 h. està prevista la visitat de la Consellera de Benestar i Família per fer la inauguració 
del Centre de Dia de la Gent Gran, indicant que la responsable d’aquest Departament, no 
va poder assistir en el moment que es va posar en funcionament aquest centre per haver 
campanya electoral. 
 
La Sra. Zapater, prèvia autorització de l’Alcaldia procedeix a llegir un text, en 
commemoració del Dia Internacional de la Dona Treballadora, que es va celebrar el passat 
dia 8 de març de 2016. Mitjançant la lectura d’aquest text la Sra. Zapater indica que el 
passat 8 de març es recorda el fets que van ocórrer fa 100 anys i escaig, en una fàbrica 
tèxtil, on les dones que hi treballaven van morir per defensar el seus drets, exposa que s’ha 
avançat molt però que encara queda camí per recórrer per aconseguir la plena igualtat i 
llibertat de les dones, d’aquelles dones que es troben atrapades per haver nascut en 
determinats països, per pertànyer a certes cultures, religions o vincles familiars que 
sotmeten a la figura femenina fins anul·lar-la totalment. Segueix la lectura del text indicant, 
que les dones que hem tingut la fortuna de ser el que volem ser, tenim la responsabilitat de 
no oblidar-les i de seguir la tasca iniciada per les nostres predecessores i construir una 
societat més justa i digna, per tothom. 
 
L’Alcalde conclou la sessió exposant que, tal com va dir en l’acte commemoratiu que es va 
celebrar a la Delegació de Govern de la Generalitat, l’objectiu de tots ha de ser que aquest 
dia no es celebri, perquè això voldrà dir que no hi ha res a reivindicar, i que s’haurà 
aconseguit una igualtat de la dona respecte l’home,  en àmbits diversos. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a l’hora assenyalada 
a l’encapçalament. I per a constància del què s’ha tractat i dels acords presos, estenc 
aquesta acta que consta de 35 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les 
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la  Secretària en compliment del disposat al RD 
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 
 


