
     
 
 
 
 
 
 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 

                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  
  1 

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

 
Número: 2/2018. 
Data: 22 de març de 2108. 
Hora d’inici: 20:30 hores. 
Hora d’acabament: 21:00 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 
  - Míriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Toni Gilabert Rodriguez   - ERC-AM 
  - Carlos Bertomeu Domingo  - ERC- AM 

- Elisabet Zapater i Alifonso  - PDECAT 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - PDECAT 
  - Rafa Puente i Batlle   - PDECAT  
 
Secretària Interventora:  
   

- M. Rosa Pons i Ferré 
 
 

NO ASSISTEIX 
 
Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM  
 
Ha excusat la seva absència per motius laborals. 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-dos de març de dos 
mil divuit, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors/res 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: 
 
1r.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 29 DE 
DESEMBRE DE 2017 I 24 DE GENER DE 2018. 
 
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna 
observació o esmena als esborranys de les actes que, si s’escau s’han d’aprovar i que són 
les relatives a la sessió ordinària del dia 29 de desembre de 2017 i la sessió extraordinària 
de 24 de gener de 2018 que se’ls hi va lliurar juntament amb la convocatòria de la present 
sessió atenent el que disposa l’article 80 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre. 
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No es presenten objeccions a la votació de les actes corresponents a la sessió del dia 29 de 
desembre de 2017 i 24 de gener de 2018. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT de tots els  membres assistents, les actes corresponents a les 
sessions de 29 de desembre de 2017 i 24 de gener de 2018. 
 
 
2N.- PROPOSTA D'ACORD SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA 
MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES PER A L'ATORGAMENT D'AJUDES 
ECONÒMIQUES A LA GENT GRAN PER AL PAGAMENT DE LA TAXA 
D'ESCOMBRARIES 2018. EXP. 2018/283. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Proposta d’acord sobre aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de les 
bases per a l’atorgament d’ajudes econòmiques a la gent gran per al pagament de la 
taxa d’escombraries 2018. Exp. 2018/283. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea té la voluntat de conferir ajudes municipals durant l’any 2018 a favor 
de la gent gran del municipi destinades al pagament de la taxa municipal d’escombraries. 
 
Amb aquest objectiu s’han elaborat unes bases que regulen els requisits que s’han de tenir 
per poder ser beneficiari d’aquesta ajuda municipal, i que tenen en compte la situació de 
vulnerabilitat econòmica i social d’aquest col·lectiu. 
 
Per a l’elaboració d’aquestes bases s’ha considerat la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions (LGS) i RD 887/2006, de 21 de juliol. 
 
Vist l’informe jurídic de secretaria-intervenció de data 19 de març de 2018 emès al respecte 
i incorporat a l’expedient. 
 
Vista la proposta de bases formulada per la comissió redactora en data 7 de març de 2018. 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de les bases per a la concessió directa 
d’ajudes econòmiques a la gent gran durant l’any 2018 per al pagament de la taxa municipal 
d’escombraries, en els termes que consta incorporada a l’expedient. 
 
2.- 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. 
 
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 
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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.- Aprovada definitivament aquesta ordenança, 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. 
 
El Sr. Alcalde intervé explicant que en els darrers dies han estat molt freqüents les crítiques 
i protestes en relació amb el pagament de les pensions al nostre país. Si més no, la política 
duta a terme pel govern del PP, a part de buidar la guardiola de les pensions ha estat també 
la de no correspondre al manteniment del poder adquisitiu dels nostres jubilats i jubilades. 
  
Continua exposant que, amb el marge de maniobra que la normativa ens permet als 
ajuntaments s’ha cregut oportú que calia de fer un gest essencialment adreçat a aquelles 
pensions més baixes que pateixen més encara aquesta manca de recursos alhora de poder 
defensar la seva pensió i arribar a final de mes més dignament. Aquesta decisió que es vol 
prendre seria la de proporcionar una subvenció que ajudaria al pagament de la taxa 
d’escombraries domèstica que, com tots sabem, són de sobre uns 60 euros, una quantitat 
considerable atenent la revisió minsa que han tingut les pensions en l’àmbit de l’estat central. 
 
La Sra. Elisabet pregunta si hi ha algun tipus de bonificació d’escombraries a altres 
col·lectius.  
 
El Sr. Alcalde respon que no s’inclou cap altre col·lectiu.  
 
La Sra. Elisabet explica que actualment estem en una situació en la que les pensions que 
s’estan cobrant són minses, en la majoria d’elles, indica que l’IPC no es té en compte per a 
la seva regularització i hi ha una certa campanya i mobilització quant a les pensions que fan 
que estigui a l’ordre del dia. Considera que, també s’haurien de tenir en compte altres 
col·lectius desafavorits a part dels pensionistes, i  que en aquest sentit seria bo ampliar 
aquesta mesura a aquests altres. No obstant creuen que la proposta és adequada i votaran 
a favor.  
 
Votació.- 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents. 
 
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES QUE HAN DE 
REGULAR DURANT L’ANY 2018 LA CONCESSIÓ D’AJUDES MUNICIPALS EN EL 
MARC DEL “PL’A MET 6”. EXP. 2018/284. 
 
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 2018, 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. 
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Atès que per a l’elaboració d’aquestes bases s’ha considerat la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
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 2018 hi figura l’aplicació pressupostaria 433/48012 
amb un import de 10.000 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 19 de març de 2018 emès al respecte 
i incorporat a l’expedient. 
 
Vista la proposta de bases formulada per la comissió redactora en data 6 de març de 2018. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD: 
 
1.- Aprovar inicialment les bases que han de regir l’atorgament d’ajudes econòmiques 
municipals per a l’any 2018, 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 com cada any, per costum, s’aproven aquestes bases del “PL’A MET” 
que estan adreçades principalment a facilitar la implantació d’activitats econòmiques, i al 
mateix temps, de manera genèrica s’incentiva la creació de llocs de treball i l’ajut als 
empresaris per a la contractació de gent en situació d’atur empadronats al  municipi. Aquest 
conjunt de propostes i ajudes estan reflectides amb aquest nom “PL’A MET” que aquest any 
serà la sisena vegada que es tira endavant.  
 
La Sra. Elisabet exposa que, en aquest punt, com ja han manifestat en altres ocasions 
anteriors, creuen que s’hauria  de fer un pas endavant ja que aquestes mesures es queden 
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obsoletes i consideren que s’haurien d’utilitzar aquests recursos procurant  que les empreses 
les poguessin aprofitar més, conclou indicant que no obstant, votaran a favor.   
 
Votació.- 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents. 
 
4T.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE VALORACIÓ 
INDIVIDUALITZADA DELS BÉNS IMMOBLES OBJECTE DEL PROCEDIMENT 
D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA INCOAT PER A L’ADQUISICIÓ DELS TERRENYS 
OCUPATS ANTIGAMENT PER L’ANTERIOR TRAÇAT DE LA VIA FÈRRIA EN EL SEU 
PAS PEL TERME MUNICIPAL DE L’ALDEA DE LA LÍNIA VALÈNCIA-TARRAGONA. 
SUBJECTE EXPROPIAT: ADIF. EXP. 2017/835. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“L’Ajuntament de l’Aldea en sessió de ple de data 29 de desembre de 2017 va aprovar 
definitivament la relació de béns i drets afectats en l'expedient d'expropiació forçosa dels 
terrenys ocupats antigament per l’anterior traçat de la via fèrria en el seu pas pel terme 
municipal de l’Aldea de la Línia València-Tarragona, en el qual apareix com a subjecte 
expropiat l’entitat Administración de Infraestructuras Ferroviarias. Aquesta relació es va 
aprovar inicialment en sessió de Ple de data 2 de novembre de 2017, i es va publicar en el 
BOP de Tarragona de data 8 de novembre de 2017, núm. 215. La relació definitiva de béns 
i drets afectats per l’expropiació es va publicar en el BOP de Tarragona núm.16 de data 23 
de gener de 2018. 
 
El subjecte expropiat “Administración de Infraestructuras Ferroviarias” en data 22 de 
desembre de 2017 va comunicar a l’Ajuntament de l’Aldea, la seva proposta de valoració del 
conjunt dels terrenys objecte d’expropiació, indicant que d’acord amb els estudis tècnics de 
valoració, aquesta es fixava en un topall màxim inferior a 450.000 euros. 
 
Aquesta comunicació es reitera per escrit formal d’ADIF que té entrada a l’Ajuntament en 
data 29 de desembre de 2017, amb RE 2017/3513. En sengles comunicacions el topall 
màxim del just preu inferior a 450.000 euros es referia a una superfície total de terreny de 
45.290 metres quadrats, la qual es desglossava en la relació de finques següents, les quals 
són les incloses en la relació definitiva de béns i drets a expropiar aprovada pel Ple en sessió 
de data 29 de desembre de 2017 : 
 
  

FINCA CUOTO 
SUPERFICIE 
AFECTADA 

(m2) 

FINCA 
REGISTRAL 

1 5.C62640/1     34.922,69    1618 

  EDIFICACIONS     

  EDIFICIO VIAJEROS          262,00    1618 

  MUELLE          338,00    1618 

  VIA-OBRES          147,00    1618 

2 5.C62640/2       3.258,00    1619 

3 5.C62640/3          460,00    1620 
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4 5.0005834          355,27    4839 

5 5.0005835            15,00    4840 

6 5.C61032      6.279,04    No inscritos 

7 ENTITAT 1 HABITATGE            72,05    1794 

8 ENTITAT 2 GARATGE            72,05    1795 

9 ENTIDAD 2 HABITATGE            74,30    1796 

10 ENTIDAD 2 HABITATGE            74,30    1797 

11 ENTIDAD 2 HABITATGE            74,30    1798 

12 ENTIDAD 2 HABITATGE            74,30    1799 

13 ENTIDAD 2 HABITATGE            74,30    1800 

14 ENTIDAD 2 HABITATGE            74,30    1801 

 
A la vista d’aquestes comunicacions del subjecte expropiat referents al just preu total de les 
finques objecte d’expropiació i prenen en consideració l’informe tècnic de valoració emès pel 
tècnic municipal i l’informe de secretaria-intervenció, tots dos de data 22 de desembre de 
2017, i que consten incorporats a l’expedient, el Ple en sessió de data 29 de desembre de 
2017, va aprovar la proposta de preu formulada per Administración de Infraestructuras 
Ferroviarias, per escrit presentat a l’Ajuntament en data 29 de desembre de 2017 RE 
2017/3513, i que es quantifica en un import màxim de 450.000 euros, a resultes del preu 
definitiu que per cadascuna de les finques comuniqui l’entitat ADIF, i que es derivi de la 
taxació definitiva elaborada per SEGIPSA, i referent a una superfície de sòl de 45.290 m2, 
segons detall recollit en la part expositiva d’aquesta proposta d’acord. 
 
Aquest acord de Ple es va notificar al subjecte expropiat en data 4 de gener de 2018, amb 
registre de sortida núm.2017/2828. 
 
En data 31 de gener de 2018 té entrada a l’Ajuntament de l’Aldea un escrit de Administración 
de Infraestructuras Ferroviarias amb núm. de RE. 357/2018, en el qual comunica a 
l’Ajuntament de l’Aldea la valoració individualitzada de cadascun dels immobles objecte 
d’expropiació, acompanyada d’un informe tècnic de taxació emès per la Sociedad Estatal de 
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio S.A (SEGIPSA), de tot el que es desprèn un valor total 
de l’expropiació en 448.684,70 €, referit a data 20/12/2017 i desglossat tal com segueix: 
 
 
 

FINCA CUOTO 
SUPERFÍCIE 

AFECTADA (m2) 
FINCA 

REGISTRAL 
VALORACIÓ  

(EUROS) 

1 5.C62640/1         34.922,69    1618      191.210,40    

  EDIFICACIONS      

  EDIFICIO VIAJEROS               262,00    1618         22.710,00    

  MUELLE               338,00    1618           6.787,00    

  VIA-OBRES               147,00    1618           3.048,00    

2 5.C62640/2            3.258,00    1619         17.838,36    

3 5.C62640/3               460,00    1620           2.518,61    

4 5.0005834               355,27    4839           1.945,19    
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5 5.0005835                 15,00    4840                82,13    

6 5.C61032            6.279,04    No inscrits         34.379,30    

     

 TOTAL SÒL         45.290,00             32.545,00    

 TOTAL EDIFICACIONS               747,00          247.974,00    

     

 TOTAL SÒL + EDIFICACIONS          280.519,00    

     
7 ENTITAT 1 HABITATGE                 72,05    1794         20.539,65    

8 ENTITAT 2 GARATGE                 72,05    1795         20.539,65    

9 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1796         21.181,07    

10 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1797         21.181,07    

11 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1798         21.181,07    

12 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1799         21.181,07    

13 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1800         21.181,07    

14 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1801         21.181,07    

   
  

 TOTAL EDIFICACIONS  
      168.165,70    

   
  

 VALOR TOTAL EXPROPIACIÓ  
      448.684,70    

   
  

   
  

Atès l’exposat, atenent al que es disposa en els arts. 3.4 i 25 a 27 del Reglament de la Llei 
d'Expropiació Forçosa aprovat per Decret de 26 d'abril de 1957. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar la valoració individualitzada de cadascun dels immobles objecte 
d’expropiació relatius als terrenys ocupats antigament per l’anterior traçat de la via fèrria en 
el seu pas pel terme municipal de l’Aldea de la Línia València-Tarragona, en el qual apareix 
com a subjecte expropiat l’entitat Administración de Infraestructuras Ferroviarias, tramesa 
per aquesta en data 31 de gener de 2018, de tot el que es desprèn un valor total de 
l’expropiació en 448.684,70 €, referit a data 20/12/2017 i desglossat tal com segueix: 
 

FINCA CUOTO 
SUPERFÍCIE 

AFECTADA (m2) 
FINCA 

REGISTRAL 
VALORACIÓ  

(EUROS) 

1 5.C62640/1         34.922,69    1618      191.210,40    

  EDIFICACIONS      

  EDIFICIO VIAJEROS               262,00    1618         22.710,00    

  MUELLE               338,00    1618           6.787,00    

  VIA-OBRES               147,00    1618           3.048,00    
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2 5.C62640/2            3.258,00    1619         17.838,36    

3 5.C62640/3               460,00    1620           2.518,61    

4 5.0005834               355,27    4839           1.945,19    

5 5.0005835                 15,00    4840                82,13    

6 5.C61032            6.279,04    No inscrits         34.379,30    

     

 TOTAL SÒL         45.290,00             32.545,00    

 TOTAL EDIFICACIONS               747,00          247.974,00    

     

 TOTAL SÒL + EDIFICACIONS          280.519,00    

     
7 ENTITAT 1 HABITATGE                 72,05    1794         20.539,65    

8 ENTITAT 2 GARATGE                 72,05    1795         20.539,65    

9 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1796         21.181,07    

10 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1797         21.181,07    

11 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1798         21.181,07    

12 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1799         21.181,07    

13 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1800         21.181,07    

14 ENTITAT 2 HABITATGE                 74,30    1801         21.181,07    

   
  

 TOTAL EDIFICACIONS  
      168.165,70    

   
  

 VALOR TOTAL EXPROPIACIÓ  
      448.684,70    

   
  

   
  

SEGON.- Procedir a efectuar l’ACTA D’OCUPACIÓ DELS IMMOBLES EXPROPIATS, 
identificats en el punt primer de la part resolutiva d’aquest acord i al PAGAMENT dels 
mateixos per un import total de 448.684,70 euros. 
 
TERCER.- Atès el reconeixement de l’obligació comptabilitzat en el pressupost de 2017 
derivat de l’acord de Ple de data 29 de desembre de 2017 per import de 450.000 euros 
efectuat en càrrec a l’aplicació pressupostària 153/3515 del pressupost municipal de 2017, 
procedir a la baixa d’una obligació procedent d’exercicis tancats per import de 1.315,30 €. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l’entitat Administración de Infraestructuras Ferroviarias, i 
traslladar-lo al servei municipal d’intervenció.” 
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Intervencions. 
 
El Sr. Alcalde clarifica que allò que s’adquireix  no només són terrenys, és a dir el terreny 
que ocupava l’antic traçat de la via fèrria, sinó que també hi ha construccions i que és una 
bona oportunitat, ja que dintre del preu de 448.684.70 euros s’inclou l’edifici d’instal·lacions 
que està enfront de l’antiga estació del tren, el moll de càrrega, l’antiga estació del tren i 
l’edifici de 8 habitatges familiars situades al darrere. Indica que l’adquisició d’aquets 
immobles ha esta possible gràcies al romanent de tresoreria generat i al superàvit.  
 
La Sra. Zapater exposa que el seu grup en tot moment  ha donat  suport quant aquesta acció. 
Sempre han entès que aquests terrenys serien un patrimoni important per a l’Aldea, per a la 
seva pròpia prosperitat, per tant, votaran a favor.  
 
Votació.- 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents. 
 
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL NÚM. 1/2018 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE 
L’ALDEA. EXP. 2018/282. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vista la proposta de modificació puntual del Text refós de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de l’Aldea identificada amb el núm. 1/2018 que té per objecte 
determinar les distàncies que han de respectar les tanques i l’arbrat de les finques en l’àmbit 
del sòl no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic del municipi de l’Aldea en relació 
als camins municipals, amb la finalitat de protegir-los per a les finalitats d’interès general que 
serveixen i que es justifica en la proposta de modificació d’aquest instrument de planejament 
general. 
 
Vist els informes jurídics de data 14 i 19 de març de 2018 emesos sobre el procediment per 
a l’aprovació de la modificació proposada i que s’incorporen en l’expedient. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 19 de març de 2018, incorporat a 
l’expedient. 
 
Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament l’aprovació inicial de les modificacions 
puntuals dels instruments de planejament general, acord que s’ha d’adoptar pel vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb 
els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim local. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual núm.1/2018 del Text refós 
de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea, per a la modificació de 
l’art.142, en els termes que consta incorporat a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit del sòl 
no urbanitzable ordinari i sòl no urbanitzable deltaic del municipi de l’Aldea identificat 
gràficament en el plànol d’informació núm. 3 del TRNSP del terme municipal de l’Aldea i que 
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tinguin per objecte la implantació de tanques o plantacions d’arbrat. L’àmbit que afecta la 
suspensió de les llicències urbanístiques és el que s’identifica gràficament en plànol adjunt 
a la present proposta. Aquesta suspensió es regirà per l’establert als arts. 73.2 i 74 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, i arts. 
102 a 104 del Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Tercer. – Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de l’endemà 
de la darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província, en un diari d’àmplia difusió, en 
el tauler d’anuncis de l’ajuntament i per mitjans telemàtics i simultàniament notificar aquest 
acord als municipis limítrofs concedint-los audiència pel termini d’un mes. 
 
Quart. - Sol·licitar, si s’escau, de manera simultània, de conformitat amb l'art. 85.5 del TRLU 
informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde exposa que amb aquesta modificació es vol incloure en les NNSS una regulació 
de  les distàncies que han de respectar les tanques de finques en el sòl no urbanitzable 
respecte els camins municipals, amb la finalitat de garantir el seu ús general, i assegurar el 
trànsit de la maquinaria agrícola així com del trànsit rodat. Considera que aquesta regulació 
és positiva per a la seguretat jurídica ja que fins ara aquesta era una qüestió que s’ha anat 
resolent aplicant el costum. Indica, que en principi aquesta regulació es volia abordar per 
mig d’una ordenança local, però que després d’haver estudiat aquest assumpte s’ha vist que 
el més oportú era introduir aquesta regulació a les normes de planejament general, donat 
que es tractava de la regulació de paràmetres. L’Alcalde afegeix que caldrà no obstant deixar 
aquest punt sobre la taula, donat que per poder aprovar inicialment aquesta modificació és 
necessari disposar abans d’un pronunciament de Medi Ambient de la Generalitat del qual a 
hores d’ara no es disposa, i passa la paraula a la secretària municipal. 
 
 
La  Secretària intervé i exposa que per a que l’Ajuntament pugui aprovar inicialment aquesta 
modificació fa falta un pronunciament de l’oficina de Medi Ambient ,en concret una resolució 
del director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, que indiqui 
aquesta modificació puntual no està subjecta a una avaluació ambiental.  Informar que 
telefònicament, el tècnic ja ha informat que no està subjecta a una avaluació ambiental però 
la resolució encara no es disposa, per tant, formalment-diu- és procedent esperar a tenir 
aquesta resolució de la Generalitat i un cop es tingui, acordar l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació, per això, el que es proposa es deixar-ho a sobre de la taula a l’espera d’aquesta 
resolució. 
 
La Sra. Zapater considera correcte que aquest punt quedi sobre la taula 
 
El Sr. Alcalde exposa que es queda el punt sobre la taula i quan es tingui l’informe, amb més 
seguretat jurídica i amb més tranquil·litat es podrà aprovar la normativa referenciada. 
 
Votació 
 
Per unanimitat de tots els assistents s’acorda deixar aquest punt sobre la taula 
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6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U., REGULADOR DEL FONS DE SOLIDARITAT 
PER A PERSONES USUÀRIES EN SITUACIÓ ECONÒMICA PRECÀRIA. EXP. 2018/285. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“El canvi del cicle econòmic, iniciat a finals de l’any 2007, ha comportat una caiguda dels 
ingressos familiars i un posterior empobriment de les famílies, motiu pel qual un nombre 
creixent de llars manifesten dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge. 
 
SOREA, Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A., empresa concessionària 
del servei públic de subministrament d’aigua potable a L’Aldea, i conscient de què l’aigua és 
un element de primera necessitat per a la vida de les persones, ha proposat a l’Ajuntament 
la creació d’un Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social 
amb l’objectiu de contribuir a superar dita situació, amb una dotació de 1.000 euros anuals. 
 
Concretament, el Fons de Solidaritat és un ajut que comportarà l’exempció del pagament de 
la factura de l’aigua a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat 
econòmica, d’acord amb allò establert al Conveni. 
 
Els Serveis socials de l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 
d’octubre, de Serveis Socials, tenen com a finalitat “assegurar el dret de les persones a viure 
dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats 
personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar 
de les persones”. 
 
En aquest sentit, els Serveis socials de l’Ajuntament s’adrecen especialment a la prevenció 
de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic de 
vulnerabilitat, i a la promoció d’actituds i capacitats de les persones com a principals 
protagonistes de llur vida. 
 
Per això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i SOREA, 
Sociedad Regional de Abastecimientos de Aguas, S.A., per atendre necessitats concretes 
d’usuaris del servei d’aigua, que es troben en situació econòmica precària, i que conté les 
següents clàusules: 
 
“Primera.- Objecte 
 
Aquest Conveni té per objecte regular la col·laboració entre l’Ajuntament de L’Aldea i 
SOREA, S.A.U., en ordre a possibilitar l’accés de les persones usuàries del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, als ajuts del Fons de 
Solidaritat posat en marxa per SOREA, S.A.U. al municipi de l’Aldea, sempre que compleixin 
els requisits determinats per la normativa aplicable, previ informe del/la treballador/a social. 
 
Segona.- Fons de solidaritat 
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Durant la vigència d’aquest Conveni, SOREA, S.A.U. dotarà, a fons perdut, un Fons de 
Solidaritat per un import de 1.000 euros destinat a la concessió dels ajuts que es detallen a 
la present clàusula. 
 
L’ajut que ofereix SOREA, S.A.U. mitjançant el Fons de Solidaritat està dirigit a les persones 
amb greus dificultats econòmiques, facilitant l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu 
habitatge, i comportarà l’exempció del pagament de les factures d’aigua informades per 
l’Ajuntament de l’Aldea, que seran abonades a càrrec al Fons de Solidaritat constituït per 
SOREA, S.A.U. 
 
La concessió dels ajuts quedarà condicionada a l’existència de crèdit en el Fons de 
Solidaritat. De manera que un cop esgotada la dotació del Fons de Solidaritat no s’atorgaran 
nous ajuts. 
 
L’aplicació d’aquest Fons quedarà supeditada a que l’Ajuntament de l’Aldea, en els terminis 
establerts, apliqui els mecanismes previstos en el Protocol Regulador de Mesures Contra la 
Pobresa Energètica i la Vulnerabilitat Econòmica en allò que fa referència a l’emissió dels 
informes sobre la situació de risc d’exclusió residencial per part dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. 
 
Tercera-. Atorgament dels ajuts 
 
Les persones que compleixin els requisits establerts a la normativa aplicable i vulguin acollir-
se a l’ajut del Fons de Solidaritat, es podran adreçar als Serveis socials de l’Ajuntament de 
l’Aldea per a efectuar la corresponent sol·licitud. 
 
Un cop els Serveis socials de l’Ajuntament de l’Aldea hagin valorat la procedència de 
l’atorgament de l’ajut ho comunicarà a SOREA, S.A.U., indicant el període/s de facturació 
sobre el/s qual/s s0haurà d’aplicar l’exempció. 
Rebuda per part de SOREA, S.A.U. la comunicació de la procedència de la concessió de 
l’ajut, les factures informades per l’Ajuntament de l’Aldea s’abonaran a càrrec del Fons de 
Solidaritat. Amb la confirmació de la procedència de l’atorgament de l’ajut, si s’escau, també 
s’ajornaran les factures pendents de pagament amb la corresponent reobertura del 
subministrament si la suspensió per impagament s’hagués efectuat. 
 
Quarta.- Promoció i difusió del Fons de Solidaritat. 
 
L’Ajuntament de L’Aldea, a través dels seus Serveis Socials, col·laborarà amb SOREA, 
S.A.U., en la promoció i difusió del Fons de Solidaritat, informant el personal de Serveis 
socials de la iniciativa de SOREA, S.A.U., dels avantatges que comporta i dels requisits per 
poder accedir-hi segons les condicions establertes per l’Ajuntament. 
 
Cinquena.- Durada 
 
Aquest Conveni tindrà una vigència fins que s’exhaureixi l’import destinat al Fons de 
Solidaritat. 
 
Sisena.- Extinció del Conveni 
 
Seran causes d’extinció pel present Conveni les següents: 
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1. L’exhauriment de l’import destinat al Fons de Solidaritat. 
2. El mutu acord de les parts. 
3. L’incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se’n deriven. 
4. La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n 
deriven. 
 
Setena.- Protecció de dades de caràcter personal 
 
Les parts signants d’aquest Conveni respectaran les prescripcions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i del seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
així com qualsevol altra norma vigent o que pugui aprovar-se en un futur sobre la matèria, 
en relació amb les dades personals que puguin obtenir amb motiu de l’execució del present 
Conveni. 
 
Vuitena.- Jurisdicció 
 
Pel cas de possibles litigis que del present Conveni es poguessin derivar, les parts, de mutu 
acord, estableixen com a competents els Jutjats i Tribunals amb jurisdicció al terme municipal 
de l’Aldea.” 
 
SEGON.- Facultar l’Alcalde per a la signatura del present conveni de col·laboració.” 
 
Intervencions 
 
El Sr. Alcalde explica  que per mig d’aquest conveni es vol regular la col·laboració entre 
l’Ajuntament de L’Aldea i SOREA, en ordre a possibilitar l’accés de les persones usuàries 
del servei municipal d’abastament d’aigua potable en situació econòmica precària, als ajuts 
del Fons de Solidaritat posat en marxa per SOREA  al municipi de l’Aldea, sempre que 
compleixin els requisits determinats per la normativa aplicable, previ informe dels serveis 
socials de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Elisabet pregunta si es tracta del fons de 1.000 euros que aporta SOREA per a 
perdonar, en certa manera, les factures de l’aigua de certes famílies que tenen dificultat.  
 
El Sr. Alcalde respon afirmativament.  
 
La Sra. Zapater respon que aprovaran aquest punt 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents. 
 
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DEL PROTOCOL REGULADOR DE 
MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT ECONÒMICA 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. EXP. 2018/286. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
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“La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar de 
la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin convertit 
en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha convingut en denominar 
pobresa energètica. 
 
És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un indici rellevant per 
considerar que una persona es troba en situació econòmica desfavorable i, en aquest sentit, 
les empreses subministradores són una peça important per detectar nous casos o per evitar 
la cronificació dels existents. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea és sensible a la realitat descrita anteriorment, i conjuntament amb 
Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als problemes dels ciutadans derivats del 
pagament de la factura de l’aigua, en el benentès que aquest és un bé imprescindible per a 
la vida de les persones. 
 
En aquest sentit, Sorea, com a empresa subministradora de l’aigua a Masdenverge, ha 
vingut adoptant una actitud proactiva i de col·laboració en la detecció i prevenció de 
situacions susceptibles de ser tractades com a pobresa energètica, i en la identificació de 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica. 
 
D’altra banda, arrel de l’entrada en vigor de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de 
modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs 
hipotecaris, vulnerabilitat econòmica i relacions de consum, s’han fixat un conjunt de 
mesures per atendre els casos de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. 
 
Posteriorment, l’entrada en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, ha afectat de forma 
important i general a les gestions que les companyies subministradores fan en relació als 
deutes dels seus usuaris. 
 
Finalment, per mitjà de l’Ordre EMO/263/2015, de 17 d’agost, per la qual s’aproven les bases 
reguladores i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015 de la línia d’ajuts del Fons 
d’atenció solidària de subministraments bàsics, s’han establert les bases reguladores de la 
línia d’ajuts al Fons d’atenció Solidària de subministraments bàsics creat per la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Doncs bé, en aquesta línia, l’Ajuntament de l’Aldea i Sorea, amb la voluntat compartida de 
fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions de pobresa 
energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin 
en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió residencial, han decidit 
formalitzar un protocol, en el que es regulin les actuacions a dur a terme davant de les 
anteriors situacions de pobresa energètica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins 
el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de 
subministrament. 
 
És per tot això, que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar el següent Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i 
la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament de l’Aldea i Sorea, S.A.U.: 
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1) Informació sobre tarifes socials i altres ajuts. 
 
L’Ajuntament de l’Aldea i Sorea donaran publicitat de les tarifes socials i d’altres ajuts per fer 
front a la pobresa energètica que, a tal efecte, tinguin aprovades i que es concreta en el 
següent: 
 

 Fons de Solidaritat de 1.000€ per cobrir les factures d’aigua de les famílies vulnerables 
segons avaluació prèvia de l’Ajuntament. 
 
En tot cas, a la pàgina web de Sorea i a les seves oficines d’atenció al client, es disposa 
d’informació actualitzada de les tarifes socials aprovades, possibles bonificacions, o 
qualsevol altre ajuda econòmica. 
 
El personal d’atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles solucions i els 
ajudarà en la seva tramitació. 
 
2) Impagament de rebuts 
 
Quan un usuari, titular d’una pòlissa de subministrament d’aigua, es troba en una situació 
econòmica molt desfavorable, i no pot fer front al pagament del seu rebut de l’aigua, es pot 
dirigir a la companyia subministradora, als Serveis Socials de l’Ajuntament, o pot deixar el 
rebut pendent de pagament i, per tant, ser susceptible de suspensió del subministrament. 
 
Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol d’actuació 
serà el següent: 
 
a) L’usuari es dirigeix a la companyia subministradora: 
 
Sorea l’informarà de totes les possibilitats d’obtenir algun tipus d’ajut econòmic o descompte 
en la seva factura: tarifa per família nombrosa d’aigua i de cànon, tarifa social, etc., i l’indicarà 
quins són els tràmits i requisits que ha de complir per poder gaudir-ne. 
 
Davant casos d’impossibilitat de fer front al pagament de rebuts d’aigua de forma temporal 
o puntual, Sorea negociarà ajornaments del pagament de rebuts o fraccionaments de les 
factures, sense aplicar-hi interessos. 
 
Si es tractés de problemes continuats per fer front als rebuts d’aigua, Sorea remetrà el cas 
als Serveis Socials, per tal de trobar una solució a la seva situació, a partir del Fons de 
Solidaritat o d’altres fons municipals. 
 
Si l’usuari aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti que es troba en una situació de 
vulnerabilitat econòmica o de risc d’exclusió residencial, o bé la seva sol·licitud entrada per 
registre, si aquest encara no hagués estat emès, immediatament 
es suspendran les possibles accions de tall d’aigua que poguessin estar previstes i 
s’identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de suspensió del subministrament. 
 
Aquesta identificació es mantindrà mentre perduri la situació de vulnerabilitat econòmica, la 
qual serà revisada pels Serveis Socials en el període establert per la normativa vigent. 
 
b) L’usuari es dirigeix als Serveis Socials / Ajuntament: 
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Els Serveis Socials informaran a l’usuari de les bonificacions i descomptes que pot gaudir 
per família nombrosa, o per tarifa social en cada concepte de la factura de l’aigua. Així 
mateix, l’ajudarà en la tramitació dels ajuts que, a tal efecte, li puguin correspondre. 
 
D’altra banda, i en el supòsit que així s’hagués constituït, també es valorarà si l’usuari es pot 
integrar en el Fons Social de la companyia, o en una partida de l’Ajuntament que s’hagués 
previst per aquesta finalitat. 
 
L’Ajuntament, per mitjà dels seus Serveis Socials, comunicarà a Sorea els usuaris que, 
d’acord amb la normativa vigent, identifiqui com a vulnerables i/o es trobin en situació de risc 
d’exclusió residencial, per tal que Sorea no porti a terme cap suspensió de subministrament 
d’aigua a aquest usuaris, mentre persisteixi aquesta situació. 
 
c) Si l’usuari deixa de pagar les factures: 
 
Quan un usuari no pagui les factures, se li enviarà una carta des de Sorea sol·licitant el 
pagament, i se li informarà de l’existència d’ajudes aprovades per fer front a situacions de 
pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. 
 
Aquesta comunicació es farà a través de correu ordinari, llevat que l’usuari hagués facilitat 
una adreça de correu electrònic, supòsit en que s’utilitzarà aquesta via de comunicació 
preferentment. 
 
Tractant-se d’un subministrament de tipus domèstic, Sorea no inclourà l’usuari en una llista 
de possibles suspensions de subministrament fins que hi hagi com a mínim dos rebuts 
pendents de pagament, és a dir, l’acumulació de 6 mesos de consum, o bé un únic rebut si 
amb posterioritat han estat pagades al menys les dues factures posteriors, sempre d’acord 
al Codi de Consum de Catalunya. 
 
Si l’usuari aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti que es troba en una situació de 
vulnerabilitat econòmica, o bé la seva sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no 
hagués estat emès, immediatament es suspendran les possibles accions de tall d’aigua que 
poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de 
suspensió del subministrament. 
 
Sorea lliurarà a l’Ajuntament la llista dels usuaris del servei amb deute pendent, dels que no 
es disposi d’un informe de vulnerabilitat vigent i que, malgrat haver transcorregut 30 dies des 
de l’enviament d’una carta certificada amb notificació del deute pendent, i indicació dels drets 
que els hi assisteixin d’acord a la normativa vigent, no hagin fet cap reclamació que estigui 
pendent de resoldre per Sorea, i mantinguin encara el seu deute. 
 
Aquest escrit serà atès pels Serveis Socials de l’Ajuntament, que en un termini no superior 
a 15 dies, comunicaran a Sorea per mitjà d’informe si els usuaris de la llista es 
troben en una situació de risc d’exclusió residencial, a fi de continuar o no, segons sigui el 
cas, amb el procediment de suspensió. 
 
3) Canvis de nom. 
 
En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant, des de 
Serveis Socials no s’hagi pogut detectar que el seu habitatge té rebuts pendents de 
pagament, amb la possibilitat que es suspengui el subministrament d’aigua o, fins i tot, que 
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ja s’hagi suspès, en el moment que els Serveis Socials ho comuniquin a Sorea, aquesta 
procedirà a restablir el subministrament immediatament i 
sense cost per l’usuari. 
 
Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran, igualment, 
sense cap cost per l’usuari. Caldrà però que l’usuari acrediti el dret d’us de l’habitatge. 
 
4) Habitatges ocupats. 
 
En cas que es detectin connexions il·legals, es procedirà a eliminar immediatament la presa 
clandestina. 
 
Si es detecta que la connexió ha estat realitzada per persones que han ocupat l’habitatge 
sense tenir-ne cap dret d’ús i, en conseqüència, no poden fer una contractació del servei, es 
dirigirà a aquests ocupants cap a l’Ajuntament per tal que aquest analitzi el cas. 
 
Si l’Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per a aquestes persones, 
fins que no es resolgui la seva situació particular, ho comunicarà per escrit a SOREA. 
 
En aquests supòsits SOREA emetrà un contracte provisional que inclourà la clàusula 
següent: 
 
“Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present contracte es 
formalitza a petició expressa de l’Ajuntament del municipi per tal que els ocupants de 
l’habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques d’aigua cobertes.  
 
Aquest contracte té caràcter provisional i extraordinari i podrà ser resolt unilateralment pel 
gestor del servei municipal d’ abastament d’aigua a petició formal de l’Ajuntament.” 
 
SOREA un cop feta la contractació ho comunicarà a l’Ajuntament per escrit. 
 
Llevat dels supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l’Ajuntament i, per tant, al 
seu càrrec, en cas d’impagament dels corresponents rebuts d’aigua serà d’aplicació 
l’establert en el present Protocol, si aquestes persones es trobessin en una situació de 
pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. 
 
5) Comunicació amb Serveis Socials / Ajuntament 
 
Els usuaris que, en virtut d’aquest Protocol, i d’acord amb la normativa vigent, s’hagin 
identificat com a vulnerables, serà revisada la seva situació pels Serveis Socials, per tal de 
verificar si es manté la situació de vulnerabilitat econòmica, o bé si la situació de l’usuari ha 
canviat. El resultat d’aquesta revisió serà comunicat a Sorea. 
 
Transcorreguts 12 mesos des de l’emissió de l’informe de vulnerabilitat per part de Serveis 
socials, Sorea tractarà el deute produït fora del termini de vigència de l’informe seguint el 
procediment establert. 
 
Per a una millor i més àgil comunicació entre els Serveis Socials i Sorea, ambdues parts 
designaran un únic interlocutor, especificant el seu telèfon i adreça de correu electrònic de 
contacte. 
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6) Adaptació dels Reglaments del Servei 
 
L’Ajuntament de l’Aldea i Sorea estudiaran la necessitat de d aprovar un nou Reglament del 
Servei, que s’ajusti a les noves exigències. 
 
7) Vigència 
 
Aquest protocol té una vigència d’un any a comptar des de la seva signatura i arribat el seu 
termini, quedarà prorrogat automàticament per anualitats, llevat que qualsevol de les parts 
el denunciï amb una antelació de dos mesos al seu venciment o al venciment de qualsevol 
de les pròrrogues. 
 
Qualsevol regulació continguda en aquest protocol que pugui resultar contradictòria a la 
normativa vigent que sigui d’aplicació, quedarà automàticament anul·lada i sense efecte, 
havent de ser objecte de modificació i adaptació per les parts. 
 
Igualment, l’Ajuntament de l’Aldea i Sorea, es reserven el dret de modificar el present 
protocol si les situacions esdevingudes d’ençà la seva entrada en vigor, aconsellessin la 
necessitat de introduir canvis.” 
 
SEGON.- Donar publicitat a l’esmentat Protocol a través de la Seu Electrònica de 
l’Ajuntament de l’Aldea i els mitjans de comunicació i difusió locals.” 
 
Intervencions 
 
El Sr. Alcalde explica que és una proposta que complementa el punt anterior.  
 
La Sra. Zapater exposa que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents. 
 
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I PROGRAMA 
D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES MAJORS 2018. EXP. 2018/210. 
 
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: 
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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 2018, en els termes següents: 
 

 

DIA MODALITAT 
HORA 
INICI 

HORA 
FINAL 

LLOC o RECORREGUT 

10.08.2018 Bou capllaçat 

19:30 20:20 

FESTES MAJORS 

Divendres 

  
Sortida taller Germans Calvet, per tota a 
l’Av. Catalunya fins Bar Pescador. 

10.08.2018 Bous a la plaça 

23:00 23:30 

FESTES MAJORS, 

Divendres 
(vaquetes abans del 
bou) 

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

10.08.2018 Bou Embolat  

23:30 0:30 

FESTES MAJORS, 

Divendres 
  

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

              

11.08.2018 Bou capllaçat 

8:00 8:50 

FESTES MAJORS 

Dissabte 

  

Sortida Ajuntament, Av. Catalunya, c/ 
Monturiol, Av. Generalitat, c/ Bordà, c/ 
Bonaire, Raval Fesol, c/ Clavell, c/ Dt. 
Flemming, Av. Catalunya fins Ajuntament. 

11.08.2018 Bous a la plaça 

18:30 21:30 

FESTES MAJORS 

Dissabte   Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

              

12.08.2018 Bous a la plaça 

18:30 20:00 

FESTES MAJORS 

Diumenge   
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

12.08.2018 Bou Salvatge  
(desencaixonada de 
bou) 20:00 20:30 

FESTES MAJORS 

Diumenge 
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

12.08.2018 Bous a la plaça 

20:30 21:30 

FESTES MAJORS 

Diumenge 
  

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

12.08.2018 Bou embolat 

22:30 0:00 

FESTES MAJORS 

Diumenge 
  

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

              

13.08.2018 Bous a la plaça 

18:30 20:00 

FESTES MAJORS 

Dilluns   
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

13.08.2018 Bou Salvatge 

20:00 20:30 

FESTES MAJORS 

Dilluns   
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

13.08.2018 Bous a la plaça 20:30 21:30 FESTES MAJORS 
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Dilluns   
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

13.08.2018 Bou Embolat 

22:00 22:45 

FESTES MAJORS 

Dilluns   
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

13.08.2018 Bou Embolat 

23:00 0:00 

FESTES MAJORS 

Dilluns   
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

              

14:08.2018 Bous a la plaça 

18:30 21:30 

FESTES MAJORS  

Dimarts   
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n- c/ Alfons Monfort 

              

16.08.2018 
 
Dijous 

 
Bous a la plaça 18:30 

 
 

 
 

21:30 
 
 
 

FESTES MAJORS 

 

  

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

16.08.2018 Bou Capllaçat  21:30 22:30 FESTES MAJORS 

 
Dijous 

– nocturn- 
Plaça bous , c/ Independència, c/ Terra 
Alta, c/ Lligallo Carballo, Av. Catalunya, c/ 
La Pau, c/ St. Ramon, ctra. Tortosa (N-235), 
C/ Sant Edmund creuant Av. Catalunya, c/ 
de l’Ebre, Lligallo carvallo, c/ Terra Alta i c/ 
Independència fins plaça bous. 

              

17.08.2018 Bous a la plaça 

11:00 13:00 

FESTES MAJORS 

Divendres -Gran Prix- 
Plaça bous Av. Francesc Robert Graupera 
s/n – c/ Alfons Monfort 

17.08.2018 
Divendres  

Bous a la plaça 
(concurs 
ramaderies) 

18:30 21:30 

FESTES MAJORS 

 

  

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

              

18.08.2018 Bous a la plaça 18:30 21:30 FESTES MAJORS 

Dissabte 

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

18.08.2018 Bou Embolat 22.00 23:00 FESTES MAJORS 

Dissabte 

  

  Plaça bous Av. Francesc Robert 
Graupera s/n – c/ Alfons Monfort 
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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 
 
El Sr. Alcalde li passa la paraula al regidor de festes, el Sr. Toni Gilabert per a que expliqui 
si hi ha alguna novetat.  
 
El Sr. Toni Gilabert exposa que no hi ha cap gran novetat i hi ha continuïtat com tots els 
anys.  
 
La Sra. Zapater exposa que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposta. 
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents. 
 
9è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I PROGRAMA 
D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DE L’ERMITA DE 2018. EXP. 
2018/98. 
 
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: 
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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 2018, en els termes següents: 
 

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 
 
L’Alcalde explica els espectacles taurins de les festes de l’ermita i, com a novetat, exposa 
que es faran bous el dissabte 19 de maig al mati.  
 
La Sra. Elisabet exposa que aproven.  
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents. 
 
10è.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA AL 
CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE). EXP. 
2018/288. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Atès que l’Ajuntament de l’Aldea amb la finalitat d’ampliar les seves línies d’actuació en 
l’àmbit de la Cultura i el Turisme i participar en la recuperació de la memòria històrica té 
interès en incorporar-se al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), 
ens públic de caràcter associatiu i voluntari integrat per la Generalitat de Catalunya, el 
Consell Comarcal de la Terra Alta i diversos Ajuntaments de les Terres de l'Ebre, que té per 
objecte recuperar la memòria històrica de la Batalla de l'Ebre, que va esdevenir 
l'esdeveniment bèl·lic més cruent de la Guerra Civil, per considerar-lo una via adequada per 
al desenvolupament de finalitats d'interès públic concurrents amb les d'aquesta corporació 

DIA ACTE LLOC HORA 
INICI 

HORA 
ACABAMENT 

LLOC 

19 DE 
MAIG 
2018 

BOU 
CAPLLAÇAT 

ERMITA 09:00H 09:50H Sortida casetes Garballo, 
baixada pel camí del Xoperal 

fins Ermita de l’Aldea 

19 DE 
MAIG 
2018 

BOUS A LA 
PLAÇA 

(vaquetes) 

ERMITA 10.30h 13:00H PLAÇA BOUS ERMITA 

20 DE 
MAIG  
2018 

BOUS A LA 
PLAÇA 

ERMITA 17:30H 21:30H PLAÇA BOUS ERMITA 

20 DE 
MAIG 
2018 

BOU 
EMBOLAT 

ERMITA 23:30H 00:00H PLAÇA BOUS ERMITA 

21 DE 
MAIG 
2018 

BOUS A LA 
PLAÇA 

ERMITA 17:30H 21:30H PLAÇA BOUS ERMITA 
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local a l'ésser l’Aldea part del territori on va tenir lloc un dels episodis significatius d'aquella 
batalla. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 19 de març de 2018, incorporat a l’expedient. 
 
Atès la normativa següent: 
 
-Els arts. 118 a 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
-Els articles 22.2.b), 47.2.g) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. (LBRL). 
-Disposició Addicional Novena de la LBRL. 
-Arts. 312 a 324 del Reglament d’obres i activitats dels ens locals de Catalunya. 
aprovat per Decret 179/1995. De 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya.(ROAS). 
- Els arts. 1.4 , 8.3 apartat p) dels estatuts del COMEBE. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar la sol·licitud d’adhesió i incorporació de l’Ajuntament de l’Aldea com a 
membre de ple dret del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) 
per a participar en l'assoliment, desenvolupament i ampliació dels objectius i les línies 
d’actuació pròpies del referit consorci, i per formar part d’aquest amb tot els drets i 
obligacions. 
 
Segon: Comprometre's al desenvolupament de les finalitats a assolir pel referit consorci i 
tramitar l’adhesió als seus estatuts reguladors i el seu règim de participació i representació, 
un cop acceptada la incorporació de l’Ajuntament de l’Aldea al COMEBE. 
 
Tercer.- Assumir el compromís, com entitat consorciada, una vegada s'hagi acceptat la 
incorporació d'aquesta EMD, de realitzar les aportacions econòmiques corresponents per a 
contribuir al finançament del pressupost de l'esmentat Consorci per a la qual cosa s'hauran 
de dota els pressuposts d'aquesta entitat de consignació adequada i suficient per a fer front 
a les despeses derivades de l'adhesió i fer si escau les corresponents adaptacions en el Pla 
Econòmic Financer de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tota la documentació que es derivi de 
l’aprovació del present acord.” 
 
Intervencions 
 
El Sr. Alcalde exposa que l’adhesió a aquest consorci té a veure amb un conveni signat entre 
l’Ajuntament de l’Aldea, l’Ajuntament d’Amposta i l’entitat municipal descentralitzada de 
Campredó per fer possible una ruta visible de tots aquells espais de la Batalla de l’Ebre, 
localitzats entre els temes d’Amposta, l’Aldea i la zona de Campredó, i referents a la 
maniobra de distracció del dia 25 de juliol del 1938, i amb la voluntat de documentar aquest 
tema i fer visitables aquets indrets. Afegeix que el COMEBE és l’entitat sorgida per mantenir 
viu i constar l’estudi d’un fet històric com és la Batalla de l’EBRE 
 
La Sra. Zapater exposa que al punt tercer de la part resolutiva d’aquesta proposta d’acord 
s’ha de fer una esmena, en el sentit que allà on posa “d'aquesta EMD”, hauria de dir “d’aquest 
Ajuntament” 
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Per part de la secretària s’afirma que és procedent rectificar l’errada apuntada per la Sra. 
Zapater 
 
La Sra. Elisabet exposa que el seu grup recolza aquesta   proposta.  
 
Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents aquesta proposta, amb la 
correcció de l’errada indicada, per tant el text de l’acord que s’aprova per unanimitat és el 
següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de l’Aldea amb la finalitat d’ampliar les seves línies d’actuació en 
l’àmbit de la Cultura i el Turisme i participar en la recuperació de la memòria històrica té 
interès en incorporar-se al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), 
ens públic de caràcter associatiu i voluntari integrat per la Generalitat de Catalunya, el 
Consell Comarcal de la Terra Alta i diversos Ajuntaments de les Terres de l'Ebre, que té per 
objecte recuperar la memòria històrica de la Batalla de l'Ebre, que va esdevenir 
l'esdeveniment bèl·lic més cruent de la Guerra Civil, per considerar-lo una via adequada per 
al desenvolupament de finalitats d'interès públic concurrents amb les d'aquesta corporació 
local a l'ésser l’Aldea part del territori on va tenir lloc un dels episodis significatius d'aquella 
batalla. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 19 de març de 2018, incorporat a l’expedient. 
 
Atès la normativa següent: 
 
-Els arts. 118 a 127 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 
-Els articles 22.2.b), 47.2.g) i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. (LBRL). 
-Disposició Addicional Novena de la LBRL. 
-Arts. 312 a 324 del Reglament d’obres i activitats dels ens locals de Catalunya. 
aprovat per Decret 179/1995. De 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya.(ROAS). 
- Els arts. 1.4 , 8.3 apartat p) dels estatuts del COMEBE. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer: Aprovar la sol·licitud d’adhesió i incorporació de l’Ajuntament de l’Aldea com a 
membre de ple dret del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) 
per a participar en l'assoliment, desenvolupament i ampliació dels objectius i les línies 
d’actuació pròpies del referit consorci, i per formar part d’aquest amb tot els drets i 
obligacions. 
 
Segon: Comprometre's al desenvolupament de les finalitats a assolir pel referit consorci i 
tramitar l’adhesió als seus estatuts reguladors i el seu règim de participació i representació, 
un cop acceptada la incorporació de l’Ajuntament de l’Aldea al COMEBE. 
 
Tercer.- Assumir el compromís, com entitat consorciada, una vegada s'hagi acceptat la 
incorporació d'aquest Ajuntament, de realitzar les aportacions econòmiques corresponents 
per a contribuir al finançament del pressupost de l'esmentat Consorci per a la qual cosa 
s'hauran de dota els pressuposts d'aquesta entitat de consignació adequada i suficient per 

mailto:ajuntament@laldea.cat


     
 
 
 
 
 
 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 

                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  
  25 

a fer front a les despeses derivades de l'adhesió i fer si escau les corresponents adaptacions 
en el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de l’Aldea. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tota la documentació que es derivi de 
l’aprovació del present acord.” 
 
 
11è.- PROPOSTES URGENTS 
 
No n’hi ha 
 
PART DE CONTROL 
 
12è.- Donar compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini (2019-2021) 
 
Es dona compte de l’aprovació del Pla Pressupostari a Mig Termini (2019-2021), que es va 
aprovar per mig del Decret de l’Alcaldia núm. 2018/97 de data 15 de març de 2018, i quin 
contingut és el següent: 
 
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
 
1. ANTECEDENTS 
 
En data 15 de març de 2018 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari 
a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la 
despesa. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla 
pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a 
partir del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, deute públic i regla de la despesa. 
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els plans pressupostaris a mig termini tindran un període 
mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir: 
 

2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de la despesa de les 
respectives Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals aplicacions pressupostàries d'ingressos i de despeses 
tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes 
a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període considerat. 
 
2.2.3. Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d'ingressos i 
despeses. 

 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat 
a llarg termini de les finances públiques. 

 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions 
de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de 
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març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals s’enquadrarà l’elaboració del 
pressupostos anuals. 
 
RESOLC: 
 
3.1. Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2019 a 2021, d’acord amb el 
següent detall: 
 

LIQUIDACIÓ PREV LIQ PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ

INGRESSOS 2017 2018 2019 2020 2021

Capítol 1 2.004.575,36 2.117.219,27 2.127.805,37 2.138.444,39 2.149.136,62
Capítol 2 72.758,37 69.101,00 69.446,51 69.793,74 70.142,71
Capítol 3 492.088,69 478.878,00 481.272,39 483.678,75 486.097,15
Capítol 4 1.171.450,52 1.121.740,05 860.280,00 864.581,40 868.904,31
Capítol 5 12.128,73 12.600,00 12.663,00 12.726,32 12.789,95

Ingressos corrents 3.753.001,67 3.799.538,32 3.551.467,27 3.569.224,60 3.587.070,74

Capítol 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol 7 99.541,06 223.828,37 271.274,23 300.481,74 363.415,66

Ingressos de capital 99.541,06 223.828,37 271.274,23 300.481,74 363.415,66

Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGRESSOS TOTALS 3.852.542,73 4.023.366,69 3.822.741,50 3.869.706,34 3.950.486,40

DESPESES 2017 2018 2019 2020 2021

Capítol 1 1.060.169,39 1.117.643,09 1.128.819,52 1.140.107,72 1.151.508,79
Capítol 2 1.424.347,83 1.620.603,85 1.669.221,97 1.719.298,62 1.770.877,58
Capítol 3 11.027,31 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Capítol 4 412.128,81 480.023,00 489.600,00 495.600,00 478.400,00
Capítol 5 0,00 20.016,75 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Despeses corrents 2.907.673,34 3.240.786,69 3.310.141,49 3.377.506,34 3.423.286,37

Capítol 6 1.109.879,88 580.600,00 367.249,00 352.990,75 368.800,32
Capítol 7 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Despeses de capital 1.109.879,88 582.600,00 369.249,00 354.990,75 370.800,32

Capítol 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capítol 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESES TOTALS 4.017.553,22 3.823.386,69 3.679.390,49 3.732.497,09 3.794.086,69  
 
3.2. Trametre el pla pressupostari a mig termini al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
3.3. Donar compte al Ple de l'aprovació del pla pressupostari a mig termini.” 

 
 
13è.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia, des del núm. 2017/510 al 2018/100. 
 
No es plantegen qüestions en relació a dits decrets. 
 
14è.- Donar compte d’acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
 
El Sr. Alcalde exposa que en aquest punt s’informarà de  dos contractes de lloguer que s’han 
aprovat per part de la Junta de Govern Local. Un és el lloguer  d’una franja de terreny que 
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permetrà obrir un camí d’accés a l’escola “ 21 d’Abril”, que es va aprovar en sessió de data 
8 de març de 2018, indica que aquest contracte s’ha signat amb la propietària del terreny per 
un import de 1.140 €/any, IVA exclòs. Afegeix que aquest és un dels assumptes del quals 
s’ha informat en Comissió de Seguiment. 
 
Seguidament es dona compte de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 24 de febrer de 2018, referent a un procediment de licitació per al lloguer d’un magatzem 
per guardar els vehicles i el material de la brigada d’obres i serveis 
 
 
15è.- Informes d’Alcaldia. 
 
No n’hi ha.  
 
16è.- Precs i preguntes. 
 
La Sra. Zapater transmet al Sr. Alcalde un prec, que és una demanda que li han fet avui al 
Consell Comarcal del Baix Ebre, els alumnes de 4rt de primària de l’escola  “Mª Garcia 
Cabanes” els quals han participat al  programa “Conseller per un Dia”. La Sra. Zapater 
exposa  que un alumne li ha preguntat si podien arreglar el tobogan que hi ha al costat del 
col·legi, ja que està trencat.  
 
El Sr. Alcalde respon que atendrà aquesta petició el més aviat possible. 
 
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 27 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.  
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