www.infoaldaia.info

www.laldea.org

LA INFORMACIÓ DEL GABINET DE PREMSA DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE L’ALDEA
28

NOVEMBRE a FEBRER 2014

SANT SILVESTRE 2014

1era

a
n
a
e
d
l
A
de l'any
2015

VISITA A L'EMPRESA SAICA PACK

Diversos

representants del Departament d'Empresa i ocupació de la Generalitat de
Catalunya entre els que hi figuraven el Director General de relacions laborals Jordi Miró i
la Delegada Territorial Sra. Mercè Miralles, van visitar, juntament amb el Sr. Alcalde Dani
Andreu les instal·lacions de la empresa SAICA PACK (abans DAPSA).
A la visita van estar acompanyats per dirigents de la empresa encapçalats pel seu gerent el
Sr. Cèsar Soria i membres del comitè d'empresa.
Aquesta trobada ha servit per refermar el compromís de la Generalitat i la voluntat de col·laborar
amb l'Ajuntament i SAICA PACK per totes aquelles qüestions que puguin ajudar al creixement
d'aquesta empresa, referència industrial a les Terres de l'Ebre.
Dani Andreu destaca el clima de complicitat que es va mostrar a la jornada i vol ressaltar
la excel·lent gestió que des de la direcció de SAICA s'està duent a terme i que pot
comportar noves inversions i per tant major volum de negoci a l'empresa més potent del
terme de l'Aldea.

ACTE DE SIGNATURA DEL DOCUMENT DE
DENÚNCIA CONTRA LA VULNERACIÓ DEL DRET
A DECIDIR DEL POBLE CATALÀ A L'ALDEA
Divendres

7 de novembre a les

14.00h i a la Casa de la Vila, tenia lloc
l'Acte de signatura del document de
denúncia contra la vulneració del dret a
decidir del poble català a l'Aldea.
Donat que per part de l'ACM i l'AMI van
fer arribar a l'Ajuntament un document
de Denúncia dels càrrecs electes de
Catalunya davant les Nacions Unides,
aquesta mateixa setmana, concretament el passat dimecres dia 5 de novembre tenia lloc la signatura d'aquest mateix
document al Parlament de Catalunya, amb la presència de diversos càrrecs electes,
alcaldes, parlamentaris catalans, eurodiputats i representants catalans a les Corts
Espanyoles.

OBRES REHABILITACIÓ
TORRE DE LA CANDELA
A finals de novembre de 2014, començaven les obres de
rehabilitació de la Torre de la Candela i de l'àrea de lleure.

LES MODISTES PAQUITA PAGÀ I
SÍLVIA ROYO EXPOSEN A L'ALDEA

Els

famosos vestits de

paper arribaven al vestíbul de l'ajuntament
amb dos exposicions de
les modistes Paquita
Pagà i Sílvia Royo els
mesos de novembre i
desembre de 2014.

Els visitants van poder
gaudir de les autèntiques obres d'art amb
dissenys de somni,
realitzats íntegrament
amb paper.

NOVA ROTONDA

Divendres 21 de novembre, l'Aldea s'ha llevat amb un ampli efectiu d'operaris ubicats al bell mig
de l'Aldea per iniciar el procés d'enquitranament de la nova rotonda. La mateixa tarda començava
el procés de pintura i la mateixa nit el trànsit ja passava per la nova rotonda.
Adéu als semàfors de la cruïlla i hola qualitat de vida.

L'ATLETISME
UNA NOVA PRÀCTICA ESPORTIVA A L'ALDEA

Divendres 28 de novembre, al Saló de Plens de la Casa de la Vila, tenia lloc la presentació del
projecte esportiu Fem Atletisme a l'Aldea.
A l'acte van assistir l'Alcalde de l'Aldea Dani Andreu, la regidora d'Esports Yolanda Tomàs,
Tomàs Bertomeu President de la Unió Atlètica Montsià, Pau Cecília Coordinador de l'Escola
d'Atletisme de l'Aldea, Josep Gilabert Espinós 1er del rànquing d'Espanya dels nascuts l'any
2000 i els Aldeans, estudiants del Grau d'Educació Física i monitors del nou projecte Esportiu
Josep Carles i Sergi Ventura.
Yolanda Tomàs regidora d'Esports: ”Des de la regidoria d'Esports donem tot el nostre suport
per realitzar aquesta nova pràctica esportiva a la població. Tindrem una nova alternativa
esportiva per tots els que no els agradi el futbol, el patinatge o el tennis i el més important que
no se n'hagin d'anar fora de l'Aldea per poder-lo practicar”.
Pau Cecília Coordinador de l'Escola d'Atletisme de l'Aldea: ”Això surt d'una inquietud
d'expandir l'atletisme. 26 anys fa que vam crear la Unió Atlètica Montsià, a Amposta, ja amb la
visió de futur de poder-la expandir per les Terres de l'Ebre. L'Atletisme és un esport individual, i
amb una sola persona ja fem un equip. No ens hem de desanimar al principi i la qüestió és fer les
coses ben fetes com s'estan fent a Amposta. Els resultats, tots els xiquets i xiquetes que practiquen
aquest esport i que han passat pel club ens avalen”. Els dos Aldeans, estudiants del Grau
d'Educació Física, Josep Carles i Sergi Ventura seran els monitors d'aquest nou projecte que
començarà ja aquest dimarts 2 de desembre. Tots els dimarts i divendres de 18.00 h a 19.15 h a
la pista coberta de la Unió Esportiva Aldeana, podran passar els interessats que vulguin
practicar aquest esport. Durant tot el mes de desembre la quota serà gratuïta i després tindrà un
cost mensual de 22 €. Aquest projecte veu la llum gràcies a la Unió Atlètica Montsià i a la
regidoria d'Esports. Per més informació podeu contactar amb Pau Cecília al
telèfon 630 683 567.

GUIA DE FORMACIÓ
NOVEMBRE 2014
ABRIL 2015
Des de l'Ajuntament i en benefici de tots els
habitants de la ciutat, enfront la difícil situació
econòmica i personal que estem patint,
considerem que la formació és una eina molt
valuosa que ens pot ajudar tant a fomentar
l'estabilitat empresarial com a la reincorporació
al món laboral.
Per aquest motiu, us volem presentar aquesta primera edició de la Guia de Formació 2014 - 2015,
amb informació sobre els diversos cursos que es realitzaran a l'Aldea. Tant si esteu en actiu
(assalariats o autònoms) com si us trobeu en procés de recerca de feina, desitgem que aquesta guia
us pugui ser d'utilitat amb la finalitat de millorar el vostre nivell formatiu, fet que se'ns dubte us
facilitarà la incorporació al món laboral.

Des de l'àrea de Formació i Ocupació, sensibles amb les necessitats de la nostra societat, us hem
seleccionat aquests cursos tenint present les necessitats detectades a partir de l'anàlisi del teixit
empresarial.

Microsoft office 2007, inserció laboral, navegació i correu electrònic, xarxes socials, anglès nivell
inicial, i tècniques de venda, són els cursos que està oferint actualment l'àrea de formació i ocupació
de l'ajuntament. Per més informació sobre els cursos us podeu baixar el tríptic amb tota la informació
des dels webs www.laldea.org i www.infoaldaia.info o bé passant per la Casa de la Vila
o trucant al 977 45 00 12.

· Inscripció i pagament: Oficines de l'Ajuntament de l'Aldea de 09.00h a 14.00h.
· Preus per a alumnes empadronats a l'Aldea (consultar preu sense la subvenció).
· Entrega de diplomes a tots els alumnes que hagin assistit mínim al 80% de les classes.
· Tots els cursos es podran realitzar amb un mínim de participants.
· Places limitades.
· Per més informació: poden adreçar-se a les oficines de l'Ajuntament de l'Aldea,
o al 977 45 00 12.
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CURSOS AL CASAL DE JOVES I
PLA DE FORMACIÓ (PL'AMET)
El passat mes de novembre començaven els
cursos de formació, per tots els habitants de
L'Aldea, del Pla “PL'AMET”. Conjuntament amb
els cursos que el Casal de Joves està oferint tots
els anys, s'amplia el ventall d'oportunitats per
adquirir aquesta eina tan valuosa que ara com
ara és la formació. Els cursos que tenim en funcionament al Casal de Joves són els següents:
-Els dilluns curs preparatori per fer les proves
d'accés a cicles formatius.
- Dimarts curs d’informàtica Microsoft Office.
- Dijous curs d’informàtica Xarxes Socials.
- Divendres curs anglès nivell bàsic i nivell
mitjà.
També els dimarts i els dijous a l'Ajuntament
s'està impartint el curs de Català per adults (B1)
A partir del proper mes de gener començarà el
curs per a finalitzar la ESO.
Continuarem informant dels cursos nous que
començaran i que estan inclosos dins del pla de
formació del PL'AMET. Per més informació
podeu adreçar-vos a les oficines de l'ajuntament de l'Aldea o als telèfons 977 45 00 12 o
al Casal de Joves 977 45 19 61.

ARRANJAMENT PISTA POLIESPORTIVA
A la pista poliesportiva coberta s'han realitzat obres
d'arranjament del paviment que estava malmès, les
obres han estat realitzades per l'empresa aldeana
Construccions Germans Fosch.
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ENQUITRANAMENT DE CARRERS I CAMINS
Dimecres 3 de desembre a l'Aldea, començament de les obres d'enquitranament del C/ de Fesol i
del Camí de Bordà.
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LA LLUITA CONTRA EL
CARAGOL MAÇANA A BRUSEL·LES
L'Expedició de les Terres de l'Ebre formada per representants de la Unió de Pagesos,
entitats ecologistes, diputats d'ERC al Parlament de Catalunya i Europeu a més de polítics
dels territori com l'Alcalde Dani Andreu compromesos amb la lluita contra el
caragol maçana.

Dimecres 10 de desembre, l'Expedició de les Terres de l'Ebre formada per representants de la
Unió de Pagesos, entitats ecologistes, diputats d'ERC al Parlament de Catalunya i Europeu a més
de polítics dels territori com l'Alcalde Dani Andreu, volava cap a Brussel·les, per portar a terme
avui dijous una jornada explicativa organitzada pel grup ALE/VERDS sobre el problema del
caragol maçana al parlament Europeu.

La jornada porta per títol “El caragol maçana: un problema europeu” i té per objectiu
prioritari apropar la problemàtica existent al territori i conscienciar els tècnics i polítics Europeus
de la necessitat de crear un centre d'investigació i a la vegada, demanar a la Unió Europea fons,
mitjans, investigació i eines per fer una lluita més efectiva contra el caragol maçana i per protegir
el pagès per damunt de tots dels perjudicis que aquesta lacra suposa per als cultius del nostre
Delta.
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S'APROVEN ELS PRESSUPOSTOS DE 2015
SENSE PUJAR ELS IMPOSTOS DELS ALDEANS
UN ANY MÉS
El passat 12 de desembre a l'últim plenari de l'any, s'aprovaven pressupostos de 2015 amb
unes partides dignes de ressaltar:
-Partides per acabar les obres del Centre de Dia, -parcs infantils (2), -aula multiusos del
Col·legi 21 d'abril, -carril bici Col·legi Mª Gª Cabanes, -promoció econòmica (40.000), augment per comerç – benestar (ajuts famílies amb problemes), -turisme, -promoció
productes propis, -educació (augment dels ajuts per compra de llibres de text), - PLA'MET III
(ajuts per emprenedors, contractació treballadors del poble 1000€, -ajuts Entitats, -camins, polítiques de joventut, -cultura, cursets de formació, neteja general (L'Aldea guapa), -obres
per empreses del poble, etc.
Aprovació que s'ha aconseguit amb els vots a favor d'ERC (6), PSC (1) i vots en contra del grup
del CiU (3) .
A l'Aldea es continua amb l'endeutament VIU a ZERO i cal tenir molt en compte aquesta dada
fet que a dia d'avui altres administracions li deuen a l'Ajuntament de L'Aldea 427.498,13€.
Compliment estricte dels principis bàsics de seriositat, rigor, millora de serveis i que cap decisió
de l'equip de Govern hagi comportat augment de la despesa a les famílies. Un any més s'ha
tornat a aprovar un pressupost SENSE PUJAR IMPOSTOS, (en cas de dubte es pot consultar el
Real Decreto Ley 20/2011 i la Ley 16/2013).
Al web municipal es pot consultar dades de la gestió municipal .
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DESPLEGAMENT DEL PLA LOCAL DE DONES

El passat dissabte 22 de novembre, vàrem
tornar a commemorar el Dia internacional
contra la violència envers les dones. Aquest
acte, ja consolidat dintre la regidoria de
Benestar Social i Família, gràcies al desplegament del PLA LOCAL DE DONES, i amb la
col·laboració de l'Associació de Dones de
l'Aldea, va ser tot un èxit d'assistència ide
qualitat dels actes en sí.
Aquest any, vàrem poder gaudir d'una exposició a càrrec de la modista Paquita Pagà,
durant 15 dies, al vestíbul de l'ajuntament. Després vam tenir la sort de poder escoltar el tallerconferencia “L'essència de lo femení” a càrrec de Reyes Martín i Mª Pilar Centelles Mas i per
tancar la jornada, es va poder anar al sopar-teatre, on la companyia Gresol d'Alcanar, ens va fer
passar una bona estona amb l'obra “Mascles”.
Durant el transcurs dels actes, la regidora Yolanda Meca, va llegir el manifest i va donar les
gràcies a tots els assistents als actes, però sobretot, va agrair tant a l'escola 21 d'Abril i
l'escola Mª Garcia Cabanes per la participació en aquesta jornada, ja que el dia 25 de
novembre hi havia previst un taller a les dos escoles, conduït per una educadora Social,
i adreçat als alumnes de 5è i 6è. Els treballs realitzats encara es poden veure al vestíbul
de l'Ajuntament.

ÚLTIMA CAMINADA DE L'ANY
Diumenge 21 de desembre tenia
lloc i abans de que finalitzés l'any
2014, la tradicional excursió del
brindis amb cava per tots els
aficionats al senderisme.
Enguany s'arribava a la cinquena
edició de la caminada. Una ruta
familiar on tots s'ho passen molt
bé i realitzen el tradicional brindis
en cava a la Serra de les Veles.
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ENJARDINAMENT HOSTASOL
I INSTAL·LACIÓ PIPICÀ
El 18 de desembre de 2014, començaven les obres d'enjardinament de la zona Hostasol on
s'ha instal·lat gespa artificial, i s'han trasplantat les oliveres que estaven plantades darrera de la
llar d'infants. També s'ha instal·lat una zona d'higiene canina (pipicà).
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RESUM VISITES ANY 2014
OFICINA DE TURISME DE L'ALDEA

L'Església i la Torre de l'Ermita els llocs més visitats pels turistes aquest passat any 2014.

Des de la regidoria de Turisme de l'ajuntament de l'Aldea us informem que aquest passat
any 2014 l'oficina de turisme va rebre un total de 117 visites. Amb un recompte de 338
persones, de procedències molt variades, Terres de l'Ebre, Barcelona, Andalusia, País
Valencià, Aragó i algunes visites de l'extranger: Polònia, Rússia i Portugal. Destaquem que
el mes d'abril va ser quan es van rebre més turistes amb un total de 15 visites, i el mes de
febrer va ser quan en vam rebre menys amb un total de 6 visites. Un 12'8% de les visites
han estat famílies de visita per les nostres terres. Un 24% de les visites realitzaven
cicloturisme utilitzant la via verda i la seva àrea de lleure. Un 63'2% han estat altres visites
pel delta de tota classe d'edats i amb destins com ara Mas Masdeu i Mas de Bernis i d'altres
albergs per només un dia. El destí més sol·licitat ha estat Riumar, Deltebre, l'Encanyissada
o el Poble nou. Alguns optaven per la ruta gastronòmica i la majoria ruta amb bici,
principalment gent procedent de Barcelona que venien amb tren fins aquí i feien
ruta pel Delta. La gran majoria de turistes, han visitat l'església i la nostra torre
de l'Ermita.
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PARC DE NADAL
Aquests Nadals, l'Esplai 4 Torres va obrir les portes per poder gaudir d'uns Nadals divertits i
diferents. Tot i que aquest any només es va poder gaudir de l'esplai 5 dies, la participació va ser
de les més nombroses dels últims anys, gairebé 60 nens/nes van passar pel parc de Nadal,
situat als matins a la pista coberta i per la tarda al Casal Jove.
La regidora d'educació, mostra una gran satisfacció per la participació i sobretot per la gran
tasca i dedicació dels monitors/res que van treballar al Parc de Nadal.
També cal destacar i donar les gràcies a l'escola de música i al seu director, per fer passar un
matí super divertit a tots els assistents al parc, i apropar la música als nostres petits /es.
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170 PARTICIPANTS
A LA CURSA SANT SILVESTRE ALDEANA
Un any més la cursa Sant Silvestre de l'Aldea acaba materialitzant el seu principal repte, aconseguir
una gran jornada d'esport i germanor. Un total de 170 participants entre la marxa i la cursa, es van
atrevir a sortir el passat diumenge 28 de desembre amb unes condicions meteorològiques molt
adverses pel fort vent, i que no els impedia complir els seus objectius, els de la marxa, recórrer els 6
quilòmetres establerts i els de la cursa, acabar els 10 quilòmetres amb bon temps, o simplement
completar el recorregut amb la seva totalitat, cosa que aporta molta satisfacció personal.
L'organització ha estat impecable com cada any, encara que sempre hi ha petits detalls a corregir i
algun error imprevist, coses que entren dins dels paràmetres que comporta organitzar un
esdeveniment d'aquestes característiques. Els voluntaris han fet un treball fantàstic i han estat
a l'altura, tant el personal que sempre col·labora amb la cursa, com els nois de les quintes.
Aquest any han estat ajudant amb les tasques de control i avituallaments les tres quintes,(95, 96 i 97).
Moltes gràcies a tots nois!!!
Els patrocinadors, tant els comerços del poble, com els de fora, han aportat a la cursa obsequis i regals
per al sorteig, cosa que l'organització agraeix de veritat, sense ells tampoc podria sortir bé aquesta
diada.
Els corredors i caminants, els protagonistes d'aquest dia, cada cop amb més nivell i més ganes de
participar en aquesta cursa. Aquesta edició de la cursa la sorpresa ens l'han donat els més petits, el
planter, un grapat de noiets que estaven a la marxa però que la van fer tota corrent i divertint-se fins
arribar a la meta, això ens revela un bon nivell i un bon treball de base. Res més, felicitats a tots els
participants, tant als de la marxa com els de la cursa, felicitar a tots els guanyadors, els de la general,
els de les respectives categories i en especial als guanyadors locals, tant en categoria
masculina com en categoria femenina.
Felicitats a tots!!! I fins la pròxima Sant Silvestre 2015.
Per veure classificacions i galeria d'imatges podeu adreçar-vos a www.atleticevents.net.
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ANAÍS FRANCH VILLALBA
PRIMERA ALDEANA DE L'ANY 2015

El passat dia 1 de gener, a les 11.35h del
matí, mentre els Aldeans/nes estàvem encara
celebrant el primer dia de l'any nou, a
l'Hospital Verge de la Cinta, la Sra. Sandra
Villalba i el Sr. Rafel Franch, estaven vivint un
moment molt important a les seues vides, el
naixement de la seua segona filla, Anaís
Franch Villalba. L'Anaís, tot i ser molt matinera,
no va ser la primera nena de l'any a l'hospital,
però si que té el privilegi de ser la PRIMERA
ALDEANA DE L'ANY 2015.
Per tan bonic esdeveniment, gairebé tot l'equip de Govern va visitar a la petita i la seua
família per donar-los l'enhorabona en nom de tots els Aldeans /nes.

GRADERIES PAVELLÓ
L'Ajuntament ha adquirit unes grades retràctils per al pavelló poliesportiu Municipal. Aquestes
graderies donaran un millor servei per al públic que utilitza habitualment les instal·lacions
esportives, millorant així la visibilitat i el confort del públic que visualitza les diverses
competicions esportives.
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NOUS ESPAIS D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
A la planta baixa de l'Ajuntament i a l'antic cos de guàrdia de la Policia Local, s'han ubicat les oficines
d'atenció al públic de Sorea i l'oficina de la Treballadora Social. Aquestes dos oficines s'han posat a la
planta baixa de la Casa de la Vila per tal d'evitar les barreres arquitectòniques que anteriorment
existien al trobar-se les oficines al primer pis de l'Ajuntament, així la gent gran i les persones amb
mobilitat reduïda podran fer les seues gestions, tant de Sorea com de la treballadora social sense el
patiment de pujar escales.

25 i 50 ANYS DE CASATS
Divendres 16 de gener de 2015, tenia lloc al Saló de Plens de la Casa de la Vila l'acte d'entrega d'uns
petits obsequis a les parelles del nostre poble que han complit els 25 i els 50 anys de casats.
Moltes felicitats!
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400.000 € PER AL CENTRE DE DIA
Gran satisfacció a l'equip de Govern de l'ajuntament de l'Aldea per la inclusió de la partida de
400.000 euros per al centre de dia als pressupostos de la Generalitat 2015.
La partida de 400.000 € ha estat possible incloure-la per una esmena del grup parlamentari
d'ERC al parlament de Catalunya, agraïm aquesta excel·lent gestió que ha permès reconèixer
efectivament el compromís que el govern de la Generalitat havia adquirit amb el nostre
municipi a l'any 2009. Si més no, l'equip de Govern ja tenia previst acabar aquesta instal·lació
en compliment de les necessitats de la nostra gent gran, la partida pressupostària inclosa per
enguany ens permetrà, quan es faci efectiva, encara més solvència per als comptes
municipals .
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Núria Valls s'enduu el primer premi de la
Campanya de Nadal de l'Ass. l'Aldea Comercial
El passat divendres 16 de gener de 2015, tenia lloc l'entrega de premis de la campanya de Nadal
2014, engegada per l'Associació l'Aldea Comercial. Núria Valls s'enduia el primer premi de 100 €.
Aquí teniu la relació de tots els premiats a la Campanya de Nadal 2014 de l'Associació l'Aldea
Comercial
-Trudi Bertomeu L'Aldea 10€

-Kenia Arques L'Aldea 10€

-Laura Bertomeu Deltebre 10€

-Pepita Miguel L'Aldea 10€

-Teresa Also Sant Carles de la Ràpita 10€

-Joan Faiges Tortosa 10€

-Mari Gallego L'Aldea 10€

-Mª Rosa Curto Camarles 10€

-Lourdes Estorach L'Aldea 10€

-Júlia Rovira Deltebre 10€

-Carmen Pagà L'Aldea 10€

-Anabel Cuenca Amposta 20€

-Marga Tafalla L'Aldea 10€

-Isabel Peris L'Aldea 20€

-Lídia Gallego L'Aldea 10€

-Juanita Calvo L'Aldea 20€

-Imma Martí L'Aldea 10€

-Joel Royo L'Aldea 20€

-Elena Ventura L'Aldea 10€

-Juanito L'Aldea 30€

-Angel Ibañez L'Aldea 10€

-Juan Silvano L'Aldea 50€

-Teresa Piñol L'Aldea 10€

-Provi Sánchez L'Aldea 70€

-Maria Curto L'Aldea 10€

-PRIMER PREMI Núria Valls L'Aldea 100€
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AUGMENT DE LA SUBVENCIÓ PER
L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT
S'han aprovat les bases per regular la concessió de subvencions que atorgarà l'Ajuntament de l'Aldea,
durant l'any 2015, per a l'adquisició de llibres escolars, per a les famílies de l'Aldea que tinguin alumnes que
cursin estudis d'educació infantil de segon cicle, primària, secundària o batxillerat.
Es concedirà un ajut de 80,00 € si la família sol·licitant ostenta alguna de les dues condicions següents: - tenir
uns ingressos familiars inferiors a 3 vegades el salari mínim professional, i ser família nombrosa. Es
concedirà un ajut de 60,00 € si la família sol·licitant no ostenta cap de les dues condicions detallades a
l'apartat anterior.
Per més informació sobre l'ajut dels llibres de text podeu passar per les oficines municipals o bé
trucant al 977 45 00 12 .

NOU NISSAN QASHQAI PER LA POLICIA LOCAL

Des de la regidoria de Governació s'informa que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el
dilluns dia 2 de març, ha aprovat la licitació per procediment negociat del rènting d'un vehicle Nissan
Qashqai per destinar a la Policia Local del municipi, després d'haver finalitzat els 4 anys de
rènting del vehicle Honda.
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HA PUJAT LA CONTRIBUCIÓ?
SÍ.

PER QUÈ?
PER DECISIÓ DEL GOVERN D’ESPAÑA, NO DEL DE L’ALDEA.
§*1Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de desembre, i la *2Llei 16/2013, de 29 d'octubre,
que van suposar un augment dels impostos d'obligat compliment per als Ajuntaments.

· En Junta de Govern Local de 2 de setembre de 2012 i a proposta de l'alcaldia es va aprovar
fraccionar l'IBI en dos cops. Acord que es va ra ﬁcar per ple el dia 14 de setembre, per facilitar el pagament a les famílies. (1er 30.03 - 30.05 – 2n 01.10 - 30-11).
*1
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y ﬁnanciera para la corrección del déﬁcit público.
Ar culo 8 Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1. Con efectos para los periodos imposi vos que se inicien en los años 2012 y 2013, los pos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aprobados para los
bienes inmuebles urbanos con arreglo a lo dispuesto en el ar culo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legisla vo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:
a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colec va de carácter general para bienes inmuebles urbanos como
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el po de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5
por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en 2013.
b) El 6 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colec va de carácter general para bienes inmuebles urbanos como
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo resultar el po de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento.
....
2. En el supuesto de que el po aprobado por un municipio para 2012 o 2013 fuese inferior al vigente en 2011, en el año en que esto ocurra se aplicará lo dispuesto en
este ar culo tomando como base el po vigente en 2011.
3. El po máximo aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al establecido en el ar culo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

*2
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de ﬁscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y
ﬁnancieras.
Ar culo 8 Tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
1. Con efectos para los periodos imposi vos que se inicien en los años 2014 y 2015, los pos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los bienes
inmuebles urbanos determinados con arreglo a lo dispuesto en el ar culo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legisla vo 2/2004, de 5 de marzo, resultarán incrementados en los siguientes porcentajes:
a) El 10 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colec va de carácter general para bienes inmuebles urbanos como
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el po de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,6
por 100.
b) El 6 por 100 para los municipios que hayan sido objeto de un procedimiento de valoración colec va de carácter general para bienes inmuebles urbanos como
consecuencia de una ponencia de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo resultar el po de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por
...
2. En el supuesto de que el po aprobado por un municipio para 2014 o 201 5 fuese inferior al aprobado para 2011, en el año en que esto ocurra se aplicará lo
dispuesto en este ar culo tomando como base el po aprobado para 2011. No obstante, cuando se trate de municipios en los que se haya aprobado una ponencia de
valores total en el año 2012, se tomará como base el po aprobado para 2013 cuando fuera superior al aprobado para 2014 o 2015.
3. El po aplicable no podrá ser superior, en ningún caso, al máximo que resulte de lo establecido en el ar culo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

23

AJUNTAMENT L’ALDEA

L'ALDEA CLARAMENT DELS MÉS BAIXOS

COMPARATIVA D'IMPOSTOS

