
     

 

 

 

 

 

 

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63 
                                                             e-mail: ajuntament@laldea.cat  
  1 

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

Número: 2/2017. 
Data: 8 de juny de 2107. 
Hora d’inici: 21:00 hores. 
Hora d’acabament: 22:30 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.             - ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 

- Yolanda Tomàs i Ferré   - ERC-AM 
  - Albert Curto i Zapater   - ERC-AM  
  - Natividad Bernal i Bermudez  - ERC-AM  
  - Albert Borràs i Tafalla   - ERC-AM 
   - Montse Mola i Arques   - ERC-AM 

- Elisabet Zapater i Alifonso  - PDECAT 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - PDECAT 
  - Rafa Puente i Batlle   - PDECAT  
 
Secretari Accidental:  
  - Joan Rallo Ventura 
 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vuit de juny de dos mil 
disset, 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 L’ACTA DE SESSIÓ DE 16 DE MARÇ DE  2017. 
 
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna 
observació o esmena a l’esborrany de l’acta que si s’escau s’ha d’aprovar i que és la 
relativa a la sessió ordinària del dia 16 de març de 2017 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. 
 
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió del dia 16 de 
març de 2017. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els  membres assistents, l’acta corresponent a la sessió 
del dia 16 de març de 2017. 
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2n.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2 016. 
 
L’Alcalde dóna compte de la liquidació del pressupost 2016. 
 
Tots els regidors es donen per assabentats. 
 
3r.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 2017-207 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla 
econòmic financer, d’un any, per al compliment la regla de la despesa. 
 
2. La liquidació del pressupost aprovada, no assoleix la regla de la despesa, a causa de 
estar originada, fonamentalment, al haver reconegut inversions per 208.548,90 €, havent 
estat finançades 6.556,00 € en subvencions i la resta 201.992,90 € amb romanent de 
tresoreria 
 
3. L’interventor ha emès el corresponent informe. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit la regla de la despesa, 
restaran obligades a formular un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el 
següent. 
 
De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de 
presentar al Ple per l’aprovació. L’òrgan competent disposa de dos mesos com a màxim, 
des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos des de la constatació 
de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans econòmics 
financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor 
per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat  que l’establerta 
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.  
 
PROPOSA,  
 
1. Aprovar, en els termes de l’art.23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix el 
compliment de la regla de la despesa durant l'any en curs i el següent, detall del qual figura 
a l’annex. 

 
2. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP. 
 
3. Comunicar el Pla aprovat al Ministerio, mitjançant l’aplicatiu PEFEL2 o mitjançant 
l’adreça de correu electrònic incidencias.pefel@minhafp.es, segons s’escaigui. 
 
4. Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.” 
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Intervencions. 
 
La Sra. Elisabet Zapater realitza una explicació del que és el Pla Econòmic Financer. La 
Sra. Zapater pregunta que ha passat en les subvencions que estaven pressupostades com 
per exemple, una subvenció de la Diputació de Tarragona de 23.000 € per l’adequació de 
l’enllumenat públic, una altra per arranjament de camins 31.000 €, una del Consell 
Comarcal del Baix Ebre per arranjament de camins de 10.000 € i li sobta que aquestes 
subvencions no s’hagin ingressat i pregunta el perquè no s’han cobrat. Referent al Pla 
financer que s’obliga a fer per corregir aquest desequilibri diu que en aquest exercici es 
concertarà una operació de crèdit de 300.000 € tot i que en el pressupost inicial se n’havien 
pressupostat 250.000 € a conseqüència que acabarà essent 50.000 € superior per la qual 
cosa s’incrementa el capítol 6 de despeses en 50.000 € i pregunta a que és degut aquest 
increment. Degut a aquests dubtes que tenen i que la liquidació de pressupost ja es 
debatrà quan pertoqui el que faran serà abstenir-se perquè no poden anar en contra d’un 
punt que legalment s’ha d’aprovar. 
El Sr. Alcalde diu que a la Diputació de Tarragona és demanen moltes subvencions i el 
percentatge final concedit és bastant més baix del sol·licitat però on realment té els dubtes 
és en la subvenció del Consell Comarcal per realitzar l’arranjament de camins quan a 
l’exercici 2016 no li pertocava aquesta subvenció al municipi de L’Aldea i creu que hi ha un 
error en aquest informe que intentaran resoldre immediatament però que li assegura que la 
subvenció per a camins és per a l’exercici 2017 on està destinada, però que l’incompliment 
de la regla de la despesa ve pels motius que ara li dirà ja que no complir amb la regla de la 
despesa ha estat expressament i també molts ajuntaments han fet el mateix i si hi ha algun 
ajuntament que té legitimitat per no complir amb aquesta regla és el de L’Aldea, perquè 
aquesta llei va sorgir per eliminar els grans dèficits que generaven l’Estat Central, les 
Comunitats Autònomes i els municipis. Per sort l’Ajuntament de L’Aldea no en tenia de 
dèficit. Aquella llei tenia tres paràmetres, l’Estabilitat Pressupostària la qual vam complir, 
l’Objectiu del Deute Públic el qual també el van complir, i la regla de la despesa que deia 
que, un ajuntament sanejat completament amb un romanent de tresoreria elevat, no 
tenenint cap deute i per tant els superàvits no es podien destinar a suprimir el deute havia 
de deixar d’aportar inversions al nostre poble. Si no hem de complir amb la regla de la 
despesa per tal que la gent del nostre poble pugui gaudir de més serveis ho faran així. 
Aquest va ser l’objectiu de saltar-nos la regla de la despesa. En aquest moment no tenim 
endeutament. A tresoreria hi ha a data 8 de juny de 2017, 967.731,72 €. Entén la 
intervenció de la Sra. Zapater i la comparteix però ha d’explicar a la gent que si no 
inverteixen els diners dels que disposen, estan restant serveis a la gent del poble. L’Estat 
Central, que és el que més dèficit genera, no pot privar a l’Ajuntament de realitzar 
inversions amb els seus diners. El Sr. Alcalde acaba dient que supervisarà l’informe on 
figuren aquest 10.000 € destinats a camins per comprovar si hi ha un error. Des de la FCM 
i de l’AMC ja han arribat inputs demanant que aquests controls financers sigui suprimits i 
que s’obligui a actuar als ajuntament en conseqüència dels seus fets. 
La Sra. Zapater li diu que la pregunta sobre el préstec dels 300.000 € no li ha contestat. 
El Sr. Alcalde exposa que en principi es van pressupostar 250.000 € per substituir 
l’enllumenat públic de tot el municipi per un sistema que fos més eficient energèticament 
però, en base al projecte elaborat per l’enginyeria s’ha vist que la inversió ascendiria a 
300.000 €, enlloc de 250.000 €. Tot i això informa que tenint en compte la tresoreria 
municipal no es pot afirmar de manera segura que l’ajuntament faci aquest préstec i 
finalment s’opti finançar-ho amb càrrec a fons propis. 
 
Votació.- 
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APROVAT  per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i 
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad 
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i TRES abstencions 
dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle. 
 
4t.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACI Ó DE CRÈDIT NÚM. 
2/2017 EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. 
 
Es dóna compte sobre la següent proposta d’acord: 
 
“ANTECEDENTS 
 
1. Pel decret d’Alcaldia número 2017-189 de 26 de maig s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
inicial de la modificació de crèdits nº 2/2017 mitjançant transferències de crèdit. 
 
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions 
vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
 

Aplicació

Consignació 

inicial

Despeses 

compromeses

Proposta de 

baixa

Consignació 

definitiva

459/62305 15.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00

459/62304 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

459/62401 10.000,00 2.516,80 2.000,00 5.483,20

35.000,00 2.516,80 17.000,00 15.483,20

Nom

Ampliació contenidors

Guies contenidors

Equipament vehicle brigada

TOTAL

T          
otal baixes de crèdits: 17.000,00 € 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Aplicació

Consignació 

inicial

Despeses 

compromeses

Proposta de 

alta

Consignació 

definitiva

920/62602 6.000,00 3.229,62 17.000,00 19.770,38

6.000,00 3.229,62 17.000,00 19.770,38

Nom

Equips per a processos d'informació

TOTAL

Total altes de crèdits: 17.000,00 € 
 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no afecten els crèdits 
ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
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2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o 
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de 
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de 
cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
 
3. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 
500/1990. 
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
1. Aprovar la modificació de crèdit nº 2/2017 en la modalitat  de  transferències de crèdit, 
que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de 
les partides que s'han indicat.” 
 
Intervencions. 
 
La Sra. Zapater diu que es baixen unes partides i que l’Ajuntament són qui saben les 
partides que poden retallar i que s’abstenen. 
 
Votació.- 
 
APROVAT  per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i 
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad 
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Montserrat Mola i Arques ; i TRES abstencions 
dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle. 
 
5è.- APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACI Ó DE CRÈDIT NÚM. 
3/2017 EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Vist que en data 2 de gener de 2017 s’ha rebut notificació de l’acord adoptat per la Junta 
de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 23 de desembre de 2017 sobre 
l’aprovació d’un conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Aldea per a 
regular la concessió d’una subvenció per a la promoció de la Cooperativa de l’Aldea, tot 
indicant que el període d’executivitat de les despeses que s’han de justificar és de tot 
l’exercici 2016. 
 
Vist que  la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Aldea de 11 de gener de 2017, es 
va aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de l’Aldea per a 
regular la concessió d’una subvenció per a la promoció de la Cooperativa de l’Aldea. 
 
Vist que en data 10 d’abril de 2017, l’Ajuntament de l’Aldea rep un ingrés de la Diputació de 
Tarragona per import de 30.000 euros, en concepte de “conveni  Ajuntament de l’Aldea 
2016”. 
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Vista la necessitat de realitzar durant l’exercici corrent una despesa   que no van ser 
prevista en el pressupost inicial. 
 
Atès que aquesta depesa es finançarà mitjançant nou ingrés de la  subvenció de la 
Diputació de Tarragona, segons el conveni aprovat entre les dos administracions. 
 
Vista la proposta de la Regidoria d’Hisenda de data 30 de maig de 2017. 
 
Vistos els informes de secretaria-intervenció de 30 de maig de 2017, incorporats a 
l’expedient. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següent ACORDS:  
 
1.- Aprovar inicialment l’expedient de la modificació de crèdit pressupostari número 3/2017, 
en la modalitat de crèdit extraordinari, que cal finançar  de la següent manera : 
 
Despeses que cal finançar: 
 

1) Crèdits extraordinaris: 
 

Aplicació Nom

Consignació 
inicial

Proposta 
d'increment

Consignació 
definitiva

414/48014 Cooperativa l'Aldea. Promoció 0,00 30.000,00 30.000,00  

Finançament que es proposa:  

Aquesta depesa es finançarà mitjançant el següent recurs: Nou ingrés per subvenció de la 
Diputació de Tarragona: 

Aplicació Nom

Consignació 
inicial

Proposta 
d'increment

Consignació 
definitiva

46119
Diputació Tarragona-Promoció 
Cooperativa L'Aldea 0,00 30.000,00 30.000,00

 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’aprovació esdevindria definitiva En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre les possibles al·legacions que s’haguessin presentat.  
 
Intervencions 
 
L’Alcalde explica que en una reunió la Sra. Montse Llosa, el Sr. Poblet president de la 
Diputació de Tarragona i ell mateix fa almenys 3 anys es va acordar que hi hauria una 
ajuda de la Diputació a la Cooperativa de L’Aldea per un import de 30.000 €. Aquest import 
ha estat als pressupostos de la Diputació però tants els interventors de la Diputació de 
Tarragona no sabien com fer arribar aquests diners a la Cooperativa directament. 
L’Ajuntament de L’Aldea es va brindar a fer d’intermediari i aquests diners seran una 
concessió a l’Ajuntament de L’Aldea que aquest per via d’un conveni els atorgarà a la 
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Cooperativa de L’Aldea per a usos de promoció de productes. La Sra. Zapater diu que 
donaran suport a tots els ajuts que és destinin a la Cooperativa.  
Votació  
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
6è.- RATIFICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA SOBRE C REACIÓ D’UN FRONT 
INSTITUCIONAL DEL DELTA DE L’EBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“El passat 8 de febrer es van reunir els alcaldes dels Ajuntaments i Entitats Municipals 
Descentralitzades del Delta de l’Ebre (La Ràpita, Amposta, Els Muntells, Sant Jaume 
d’Enveja, Deltebre, l’Aldea, Camarles i l’Ampolla) i el president i la presidenta dels Consells 
Comarcals del Baix Ebre i el Montsià. Els motius de la reunió van ser posar en comú, 
debatre i reivindicar solucions als greus problemes de regressió, subsidència, salinització i 
increment del nivell del mar que està patint des de ja fa anys el Delta de l’Ebre. Problemes 
que s’han fet encara més evidents durant els darrers temporals de llevant que han patit les 
nostres costes en els darrers mesos de desembre i gener. 
 
Els alcaldes i presidents dels Consells Comarcals, molt preocupats per la situació actual 
del Delta i el seu futur, han acordat la creació del Front Institucional del Delta de l’Ebre i 
han aprovat una sèrie de plantejaments que ara es presenten al Ple per tal que se li doni i 
es ratifiqui el seu recolzament. 
 

• Defensar el manteniment de la morfologia actual del Delta de l’Ebre, tenint en 
compte els seus canvis i dinamisme en un estat de creixement natural i, si més no, 
de contenció de la línia de costa.                            

• Demanar la redacció d’un Pla de Gestió Integral dels embassaments de la Conca 
de l’Ebre pel que fa al cabal mínim del riu i als sediments que aquest ha de 
transportar per contrarestar l’enfonsament de la plana deltaica i la seva salinització. 

• Conscients que els efectes positius de l’aportació de sediments es produiran a llarg 
termini, de manera urgent es defineixi un pla d’acció amb actuacions puntuals 
(provisionals o no) per frenar la greu regressió que estan patint determinades zones 
de la costa del Delta i la salinització de les seves finques de conreu terra endins. En 
aquest sentit, reclamar de forma preeminent i urgent les mesures per pal·liar els 
efectes dels temporals, restaurant platges, camins, conreus, desaigües i altres 
instal·lacions afectades.  

• Crear un front comú, inicialment amb els Ajuntaments i Consells Comarcals 
esmentats, i invitant a totes aquelles administracions locals, institucions, entitats 
públiques i privades, associacions i organismes que s’hi vulguin sumar per tal de 
traslladar aquestes reivindicacions i exigir solucions immediates als problemes del 
Delta de l’Ebre. 

• Continuar mantenint reunions del citat Front Institucional del Delta de l’Ebre per tal 
de fer un seguiment dels plantejaments fets, demanar totes aquelles reunions que 
s’escaiguin per solucionar els problemes comuns del Delta i fer públics aquests 
acords per tal de fer gran aquest Front Comú pel futur del Delta de l’Ebre. 

• Trametre aquests acords i demanar que es consideri un tema prioritari al 
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Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya; al President 
del Govern de la Generalitat de Catalunya; a la Delegació del Govern de la 
Generalitat a les Terres de l’Ebre; al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient; al President del Govern de l’Estat; a la Subdelegació del Govern de l’Estat 
i al Servei de Costes de Tarragona;  al President de la Comissió Europea i a la 
Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. També fer tramesa 
d’aquests acords als diferents portaveus dels grups polítics de la Diputació de 
Tarragona, al Parlament de Catalunya, a les Corts Generals i als diferents 
eurodiputats catalans.” 

 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater diu que tenim un Delta amenaçat i que poc a poc s’està consumint i que no 
s’està actuant amb la celeritat que s’hauria que fer per protegir aquest espai natural que 
comporta l’economia de molta gent, turisme i la vida de la gent que hi viu. Ells donen suport 
a les mesures necessàries i que es facin amb la major brevetat per frenar aquesta 
regressió. 
L’Alcalde exposa que és una necessitat i compromís defensar aquests problemàtica que 
tenim al nostre territori i que aquesta iniciativa forma part del que s’ha de treballar sempre 
com és la unió i el sentit comú. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
7è.- DONAR COMPTE DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE  L’ALDEA I EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, APROVAT PER LA JUNT A DE GOVERN 
LOCAL DE DATA VINT-I-QUATRE DE MAIG DE DOS MIL DISS ET, PER DESPLEGAR 
EL FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABO RAL DEL BAIX EBRE 
2017 DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE AVANT. 
 
Es dóna compte del següent conveni: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL  DEL BAIX EBRE I 
ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA DEL BAIX EBRE PER DES PLEGAR EL 
FUNCIONAMENT DEL DISPOSITIU D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL  DEL BAIX EBRE 
2017 DINTRE DEL PROJECTE BAIX EBRE AVANT 
 
Projecte cofinançat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes 
de suport al desenvolupament local i pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servei 
Públic d’Ocupació Estatal, a l’empara de la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la 
qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades 
als Programes de suport al desenvolupament local. 
 
Tortosa,........ de .................... de 2017 
 
REUNITS 
D’una part, el senyor Daniel Andreu Falcó, President del Consell Comarcal del Baix Ebre, 
amb seu al carrer Barcelona, 152 de Tortosa. 
De l’altra part, el senyor/a Simon Falcó i Moreso, 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de 
L’Aldea , en endavant Ajuntament , amb seu a l’Av. Catalunya s/n. 
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REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN 
Ambdós representen legalment les respectives corporacions i es reconeixen capacitat 
mútua per signar el present conveni d’acord amb els respectius acords. 
 
Ambdós: 
 
MANIFESTEN 
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu moment va seleccionar 7 
comarques catalanes que es caracteritzen per tenir un menor dinamisme econòmic o 
especialment despoblades del territori català i que son l’Anoia, El Baix Ebre, El Montsià, el 
Pallars Jussà, la Ribera d ‘Ebre, el Ripollès i la Terra Alta. 
 
Que en aquest marc, el Servei d’Ocupació de Catalunya, amb l’objectiu de contribuir a 
l’equilibri territorial i social de les comarques catalanes, considera oportú donar suport a les 
entitats locals d’aquestes 7 comarques mitjançant el finançament, en el marc del Projecte 
“Treball a les 7 comarques”, d’un conjunt d’accions en l’àmbit de l’ocupació i del 
desenvolupament local. 
 
Que el Consell Comarcal del Baix Ebre, conjuntament amb la resta d’entitats locals de la 
comarca del Baix Ebre i la cooperació d’agents socials i econòmics del territori, impulsen 
des de l’any 2013 el projecte Baix Ebre Avant, en el marc de la convocatòria del SOC 
dintre dels Programes de suport al desenvolupament local, concretament el projecte 
“Treball a les 7 comarques”. 
 
Que en data 8 de setembre de 2016, el Consell Comarcal del Baix Ebre, va sol·licitar una 
subvenció al SOC en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”. Amb l’adhesió de 
tots els Ajuntaments i EMD’s de la comarca, 20 agents socials i econòmics públics i privats, 
i 83 empreses privades a títol individual. 
 
Que en data 8 de novembre de 2016 s’ha comunicat per part del SOC la resolució 
favorable del projecte anomenat “Pla d’execució anual Baix Ebre Avant 2016-2017”, dintre 
del qual s’incorpora el desplegament del Dispositiu d’Inserció Sociolaboral del Baix Ebre 
amb un cost total de 71.631,02€. Baix Ebre Avant, és un projecte ocupacional i de 
desenvolupament local que per una banda dona suport al teixit productiu de tota la 
comarca amb el desplegament de les  accions subvencionades incloses al Pla d’Execució 
Anual i per altra banda, impulsa accions de suport a les persones en situació d’atur a partir 
de diferents mesures formatives i del desplegament, aquest any, del dispositiu d’inserció 
sociolaboral del Baix Ebre. 
 
Els Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre donen suport a aquest projecte, necessari 
donada la conjuntura actual, la greu situació d’atur que pateix la comarca i els resultats 
aconseguits durant el seus quatre anys d’implementació. A més és mostren satisfets 
d’aproximar els serveis als ciutadans executant les accions a diferents municipis de la 
comarca. 
 
En conseqüència, ambdues parts acorden formalitzar el present Conveni de col·laboració 
d’acord amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
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Primera. Definició de la col·laboració 
La col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament té per objecte 
l’organització i l’execució d’accions de suport a les persones en situació d’atur que 
s’implementaran des del projecte Baix Ebre Avant durant l’any 2017. 
 
En relació a les accions de suport a les persones en situació d’atur , és desenvoluparan 
el serveis vinculats al dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre en tots els 
Ajuntaments de la comarca i EMD’s de manera itinerant, per tal de donar suport a la 
orientació i inserció en el mercat de treball de les persones en situació d’atur de cada 
municipi i EMD. En aquest àmbit l’Ajuntament de L’Aldea rebrà aquest servei itinerant per 
part d’un tècnic d’orientació i inserció laboral del Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Segona. Objectiu 
 
L’objectiu del conveni es fer efectiva la col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 
Ebre i l’Ajuntament de L’Aldea per implantar un Dispositiu d’Inserció Sociolaboral 
itinerant amb la finalitat de millorar la ocupabilitat i la inserció sociolaboral de persones en 
situació d’atur de la comarca del Baix Ebre, mitjançant la realització d’accions individuals i 
grupals per donar suport a la orientació i inserció en el mercat de treball d’aquestes 
persones, de les quals està previst que és beneficien un mínim de 100 persones i 
s’aconsegueixi un mínim d’un 30% d’inserció laboral en el conjunt de la comarca. 
 
Tercera. Lloc de realització i data prevista d’inic i 
 
El serveis derivats de l’acció “Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca d el Baix 
Ebre”, està previst que s’iniciïn a partir del 3 d’abril de 2017, segons el calendari de 
distribució del servei següent: 
 
Dilluns Dimarts Dijous Divendres 
Tècnic/a 1 Deltebre L’Aldea 
Deltebre/Consell 
(segons demanda: cita prèvia) 
Jesús/Campredó 
(cada 15 dies) 
Tècnic/a 2 
Ametlla/El Perelló 
(segons demanda: cita prèvia) 
Camarles/Ampolla 
(cada 15 dies) 
Aldover/Xerta/Paüls/Benifallet, 
Tivenys/ Bítem 
(segons demanda: cita prèvia) 
Roquetes/Alfara de Carles 
(segons demanda: cita prèvia) 
 
Aquesta distribució horària s’ha realitzat tenint en compte la disposició de dos tècnics 
subvencionats per prestar tot el servei, i en funció de la taxa d’atur i la dedicació de 
recursos per part de cada municipi envers a l’ocupació i la inserció sociolaboral. 
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El lloc de realització serà en alguna de les dependències de l’Ajuntament. L’horari d’atenció 
serà de 9.00h a 14.00h de dilluns a divendres, excepte els dimecres que es realitzaran 
sessions grupals, i per tant, no es durà a terme atenció individualitzada. 
Quarta. Obligacions de l’Ajuntament 
 
Per tal de prestar el servei del “Dispositiu d’inserció sociolaboral de la comarca d el 
Baix Ebre” correctament l’Ajuntament es compromet a: 
 
· Posar a disposició del tècnic/a un despatx equipat amb: una taula d’oficina, 2 cadires, un 
armari, un ordenador i connexió a internet, garantint, en la mesura que sigui possible, la 
confidencialitat. 
· Posar a disposició del tècnic/a material fungible i equipaments comuns com impressora, 
escanner i altres. 
· Per a la realització d’accions grupals serà necessari posar a disposició una aula de 
formació d’uns 20m2 aproximadament, amb mobiliari i un mínim de cinc ordenadors amb 
connexió a internet, si l’Ajuntament disposa d’aquestes instal·lacions, sinó, aquestes 
sessions grupals es podran realitzar a les dependències del Consell Comarcal del Baix 
Ebre i del Viver d’Empreses Baix Ebre Innova, prèvia petició. 
· Garantir la correcta execució de l’acció. 
· Informar de qualsevol incidència al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
· El seguiment del desenvolupament de l’acció és realitzarà en el marc de la Comissió 
Tècnica el projecte Baix Ebre Avant, el qual l’Ajuntament és compromet a designar a un 
tècnic/a o interlocutor. 
· Avaluar l’acció conjuntament amb el Consell comarcal del Baix Ebre i l’equip tècnic del 
projecte Baix Ebre Avant. 
· Fer-ne difusió del servei a totes les empreses i persones interessades del municipi. 
· La derivació de persones i empreses al Dispositiu d’Inserció Sociolaboral. 
 
Cinquena. Obligacions del Consell Comarcal del Baix  Ebre 
 
El Consell Comarcal del Baix Ebre és compromet a: 
 
· Contractar i retribuir al tècnic/a del dispositiu d’inserció sociolaboral del Baix Ebre 
· Prestar assistència tècnica i suport durant tot el desenvolupament de l’acció 
· Posar a disposició de l’Ajuntament un software per gestionar documentalment tots els 
processos d’orientació, inserció i intermediació que es realitzin amb les persones i 
empreses del municipi. 
· A fer el seguiment del projecte en el marc de la Comissió Tècnica, conjuntament amb els 
tècnics dels Ajuntaments de la comarca que hi participin. 
· Avaluar l’acció conjuntament amb l’Ajuntament. 
· Donar compte a l’Ajuntament dels resultats de les accions implementades, mitjançant una 
memòria d’activitats anual. 
 
Sisena. Vigència 
 
El present conveni i els serveis que estan descrits entraran en vigor a partir de la 
contractació dels 2 tècnics que han de prestar el servei, previst per al dia 3 d’abril del 2017 
i fins el 31 de desembre de 2017. 
 
Setena. Extinció 
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Les causes d’extinció del present Conveni són les següents: 
- El mutu acord entre les parts 
- La denúncia de l’incompliment de qualsevol de les clàusules mitjançant previ avís 
comunicat de forma fefaent 
- La finalització del termini de vigència. 
I perquè consti se signa el present conveni, en el lloc i data esmentats al principi, en 
duplicat exemplar i a un sol efecte.” 
 
Intervencions 
 
L’Alcalde diu que va suggerir a secretaria que és pogués donar compte perquè és un 
conveni molt important. Hi ha molts de serveis que afecten a la nostra població com són els 
serveis a la gent gran, els serveis a la mobilitat, els serveis a la gent en situació de 
dependència, per als nens i nenes, en definitiva en situacions de problemàtiques socials. 
No hi havia cap servei a la gent que pateix les penúries de la crisi o de la postcrisi que són 
la gent que es troba e a l’atur. El Consell Comarcal amb el programa AVANT ha posat en 
funcionament un pla que coordina les necessitats d’aquelles persones que estan a l’atur 
amb les necessitats de les empreses que necessiten un determinat perfil de personal, això 
rep el nom de mapes laborals els quals donen una atenció personalitzada a la gent que li fa 
falta el treball i una atenció personalitzada a les empreses que necessiten personal. Hi 
haurà una atenció personalitzada a l’Ajuntament de L’Aldea en dimarts i posen a la 
disposició del Consell Comarcal un despatx per poder atendre als interessats.   
  
Els regidors es donen per assabentats. 
 
8è.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL REFERENT A LA RATIFIC ACIÓ D’UN ACORD DE 
CONVIVÈNCIA I UNITAT ENTRE ELS AJUNTAMENTS I L’AGRU PACIÓ DE PENYES I 
COMISSIONS TAURINES TERRES DE L’EBRE. 
 
Es dóna compte de la següent proposta d’acord: 
 
“Els espectacles tradicionals amb BOUS configuren un element central en les celebracions 
populars d’un bon nombre de poblacions del nostre territori principalment, però també 
d’altres zones de Catalunya. Els primers indicis de la festa daten del segle XVI, i va ser 
durant els segles XVIII i XIX que es va anar estenent per diversos municipis de les Terres 
de l’Ebre i de la resta de Catalunya. 
 
El bou capllaçat, els bous al carrer, les habilitats a la plaça, el bou embolat, els bous a la 
mar, els desencaixonaments de bous cerrils marquen tot el ritme festiu d’un esdeveniment 
extraordinari, propi de les arrels més profundes de Catalunya. 
 
El fluix econòmic que aquesta TRADICIÓ reporta, els llocs de treball que genera i el 
patrimoni genètic incommensurable de la cria i la selecció que els humans fem d’aquests 
animals motiven que aquest esdeveniment sigui únic. 
 
L’experiència acumulada en l’aplicació del codi de bones pràctiques porta a considerar la 
conveniència de garantir en un mac normatiu l’exercici d’aquesta activitat. És per tant, el 
marc normatiu aprovat durant l’any 2010 el que regula actualment la festa dels bous sota 
tres eixos fonamentals: RESPECTE, PROTECCIÓ a la festa i als animals i SEGURETAT 
cap a les persones. 
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És per tot l’exposat, que volem consensuar per escrit un ACORD amb els representants  
dels Ajuntaments del nostre territori i de la resta de municipis amb tradició taurina a 
Catalunya, màxims responsables en l’organització dels espectacles taurins, uns punts que 
destaquem a continuació: 
 

• RESPECTE i PROTECCIÓ de la Llei 34/2010 d’1 d’octubre que regula les Festes 
Tradicionals amb bous i que va ser aprovada per un ampli consens al Parlament de 
Catalunya amb 114 vots a favors dels 135 diputats que conformen el nostre 
Parlament. 

• DEFENSA i PROMOCIÓ de totes i cadascuna de les diferents modalitats en les que 
es sustenta la festa dels bous i que estan degudament redactades al marc 
normatiu. Una feina que haurien de fer les administracions locals i que DIVULGUI 
sense complexes la singularitat d’aquestes festes i que no hem d’oblidar que és un 
tret identitari del nostre territori al que tots hauríem de donar VALOR. 

• COMPROMÍS en creure amb la TRADICIÓ d’aquesta festa, amb la CULTURA  per 
la que treballem i amb els SENTIMENTS i UNITAT de la que és capaç de generar 
la festa dels bous per mig de la convivència de les persones i dels nostres pobles. 
 

Per tot això, instem als representants dels diferents ajuntaments a signar aquest document 
i que serveixi com a un gran ACORD d’unitat i convivència d’un territori a favor de la festa 
dels bous. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de L’Aldea aprova: 
 
Primer.- Aprovar la declaració inconstitucional d’un acord de convivència i unitat entre els 
Ajuntaments i l’agrupació de Penyes i Comissions Taurines Terres de l’Ebre. 
 
Segon.- Traslladar la present declaració a l’Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de 
les Terres de l’Ebre.”  

 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater diu que els hagués agradat que es convidés, i no ha sigut així, no ho 
sabem, formalment a representants, ja que s’està debatent o aprovant aquest punt, de les 
penyes del poble dels bous, ja que hi ha punts que són més sensibles tindríem de tenir una 
mica de compte poder invitar a les persones afectes i a les entitats afectades. He trobat a 
faltar això. En quan això, són actes populars, les places estan plenes de gom a gom i que 
és la cultura i tradició que hem de defensar el millor possible. Des del PdeCAT, la nostra 
representant Mònica Sales ha dit que des del partit demòcrata tal com ha demostrat de 
manera continuada estarem al costat de les tradicions de les Terres de l’Ebre i defensarem 
els correbous com faci falta com a element cultural del territori, donant compliment a la llei 
que dóna cobertura a aquest esdeveniments. No és per fer política, sinó que sabem que 
vostès es “trenquen la cara” per salvaguardar i defensar la festa dels bous però llegint un 
article de El País i per la polèmica que hi va haver a Torroella amb tot aquest tema dels 
bous voldria llegir un trosset que és el que ens preocupa una mica i diu: “Els republicans de  
les Terres de l’Ebre s’han quedat sols en la crítica perquè el missatge de repulsa als 
correbous impulsat per la secció local d’ERC de Torroella ha estat avalat i difós pels 
comtes oficials del partit. Diputats com Ana Simó o Ferran Civit, el portaveu del partit Sergi 
Sabrià o la Consellera de Treball Dolors Bassa l’han esbombat. No ha fet cap referència 
Lluís Salvadó, Secretari General adjunt d’Esquerra i mà dreta d’Oriol Junqueras. Salvadó 
és natural de Sant Carles de la Ràpita. En aquest context les bases del partit republicà a 
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les Terres de l’Ebre es senten desemparades i amb clara discordança amb la línia 
imposada per Junqueras.” 
Esperem que totes aquestes discrepàncies internes en el seu partit no ens donen un 
disgust a les Terres de l’Ebre.   
L’Alcalde diu que lamenta molt que vostès utilitzin això, i això em sembla que es una corda 
que en aquest moments està a punt de trencar-se. Ho lamento moltíssim perquè les 
paraules que ha dit al principi de la seva intervenció han quedat totalment desvirtuades per 
la continuació de la seva intervenció. Està morta l’afició al bous en actituds com esta. Està 
morta amb l’actitud esta perquè no és la que porta enlloc perquè els pocs que som i que 
defensem la festa dels bous, no ens hem de permetre entre nosaltres mateixos, fer política 
dels bous. La política és una qüestió que si rasquem fort a tots i cadascun dels partits les 
incoherències les trobaríem a munts. En un moment donat quan això s’utilitza d’aquesta 
manera en un plenari, em sento trist, ni enfadat ni indignat, ni molt menys, li ho puc 
assegurar, però trist sí, perquè jo personalment i el meu equip de govern estima la festa no 
es mereix cap mena d’intervenció suposant que les sigles que defensem nosaltres, puguin 
estar tacades d’un antitaurinisme com a que si haguéssim de rascar, torno a dir, una mica 
a altres sigles, segurament que trobaríem el mateix o inclús més. Però bé, cadascú utilitza 
les eines com bonament pot. Jo ja li ho dic i li ho diré, des d’ara en endavant molta tristesa.  
Aquest punt no esperava que arribés mai de la vida al plenari de L’Aldea, ha arribat, em 
sap mal. Crec que això significa un abans i un després perquè a mi personalment, no 
m’han tocat ni la cadira ni la política, m’han tocat el cor i en aquest sentit, “que cada palo 
aguante su vela”. A les penyes a raó d’aquesta convidada que es va fer per part de 
l’Associació de Penyes Taurines, se’ls va comunicar mitjançant l’Associació de Penyes 
Taurines així ens ho van indicar a nosaltres, per tant tots han tingut coneixement d’aquest 
acte. Torna a ser més política i d’alguna manera quan l’Associació de Penyes Taurines per 
mitjà del Sr. Martí, em diu a mi que ho han posat en coneixement de totes les associacions 
i de totes les penyes i que nosaltres anem a ratificar mitjançant el plenari un acord amb els 
altres grups que s’hi vulguin afegir perquè estem fent el que cal, els  que crec no han fet el 
que cal són vostès, però així queda i així anirem parlant.  
El Sr. Pujol diu que creu que vostès no ens ha entès. Nosaltres a vostè i a tots els que 
estem aquí sabem perfectament que ens “trenquem la cara” pels bous. Vostè no ens a 
entès a nosaltres. Nosaltres l’únic que hem dit es que estem una mica preocupats però no 
dubtem de ningú dels que estem aquí. De ningú. Llavors jo crec que vostè s’ho ha agafat 
malament, ni volem fer política així ni volem fer res, l’únic que ens passa és que estem 
preocupats i ho hem de dir. Però no dubtem de ningú d’aquí i menys de vostè. Vostè 
defensa els bous fins a la mort. No m’ha agradat tampoc el que ha dit vostè. Ho ha agafat 
malament i nosaltres no volem fer polítics dels bous entre ERC ni res- L’únic és que estem 
preocupats hi ho hem de dir . 
L’Alcalde li diu al Sr. Pujol que repassi l’escrit i si tot aquest escrit no hagués contingut 
sigles jo els ho voto a favor, entén el que vull dir, però des del moment en que posem 
sigles pel mig, li diré una expressió que fem per aquí “hem begut oli”. La divisió que busca 
aquella gent, que tots sabem qui són, radica en això, en posar sigles al defensar “el que”. 
Tenim una llei la 34/2010 que és la que ens defensa legalment. Tenim gent que donaria 
moltes coses per aquesta tradició com diu vostè i tenim el suficient senderi per a saber que 
en som pocs, i que si entre nosaltres ens anem posant dubtes per les sigles que portem 
anem equivocats. Allà o on sigui, perquè allà també podria ser que n’hi hagués algú de 
taurí, podria ser que hi hagués algú a qui li agradin els bous de les Terres de l’Ebre i estigui 
en minoria, jo l’aniré a defensar, el que no podem dir-li és que, “tu que vas vestit d’aquest 
color “ automàticament ja pot significar a que tu ets així. Si l’he malentès ho sento però no 
m'ha sabut mal sinó que m’he posat molt trist.                                    
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Votacions 
 
S’aprova per UNANIMITAT  del tots els membres assistents. 
 
9è.- PROPOSICIONS URGENTS. 
 
No hi ha propostes urgents  
 
PART DE CONTROL 
 
10è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA (82/2 017 AL 206/2017). 
 
L’Alcalde indica als assistents que hem tingut a la seva disposició els decrets de l’Alcaldia 
que van des del núm. 82/2017 fins al 206/2017). 
 
No es formula cap pregunta. 
 
11è.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’Alcalde dóna la paraula a la Sra. Montse Mola Arques la qual anuncia que el proper mes 
de setembre deixarà el seu càrrec de Regidora de l’Ajuntament. 
L’Alcalde li agraeix la tasca duta a terme a l’Ajuntament i voler tot i haver acabat de 
confeccionar les Festes Majors 2017. 
 
-Informa que el duran el que queda de 2017 hi haurà la desvalorització de valors 
cadastrals. Reclama a la ciutadania que en el moment que rebin aquestes notificacions 
busquin informació a l’Ajuntament de L’Aldea i els posarem en contacte amb els 
departaments que calgui per resoldre aquesta revalorització. L’Alcalde diu que faran la 3a 
reunió informativa amb la gent del poble per indicar com poden actuar en el moment de 
rebre aquestes notificacions. 
-Informa que fa unes setmanes la Sra. Zapater, la Sra. Bernal, el Sr. Falcó, la Sra. 
Secretària Rosa Pons i ell mateix van tindre una reunió amb el Subdelegat de Govern Jordi 
Sierra per intentar reactivar el diàleg de la cessió de la carretera N-340. 
-Informa que està encarregat l’estudi per canviat l’enllumenat del poble a llums led per 
estalviar amb la factura de la llum. 
- Informa que s’ha adjudicat al Sr. Lluís Rodríguez Pueyo la redacció del projecte del carril 
bici fins a l’Ermita que va pel Xoperal. 
- Informa que s’estan fent estudis i contactes amb empreses mitjançant el Consell 
Comarcal del Baix Ebre per dur la fibra òtica al municipi. 
- Informa que en breu s’iniciaran les obres al Casa de Joves per ubicar la nova biblioteca. 
- Informa que s’iniciaran les obres per acabar de dotar els serveis al Casal de Jubilats. 
- Informa que s’han dut a terme una sèrie de millores als col·legis inclosos dins als 
Pressupostos Participatius. 
- Informa que tenim el projecte per ubicar més faroles fotovoltaiques a les zones rurals del 
municipi. 
- Informa de la iniciativa que s’ha adoptat pels dos grups municipals per fer un projecte d’un 
parc d’autocaravanes. 
- Informa que s’estan realitzant obres d’arranjament de camins gràcies a la subvenció del 
Consell Comarcal. 
- Informa que es milloraran les torres de guaita del municipi amb senyalització. 
- Informa que és farà visitable la torre de Bujassènia. 
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- Informa que intentaran rehabilitat la torre de Vinaixarop. 
- Informa que es substituiran els panell deteriorats de la torre de l’Ermita. 
- Informa que el dispositiu d’inserció sociolaboral serà una realitat en poques setmanes. 
- Informa de la carta on demanen oficialment una part de conversa mantinguda amb el Sr. 
Jordi Sierra de la Demarcació de Carreteres. 
- Informa que s’ha demanat a la Demarcació de Carreteres que faci un estudi dels 
embornals de la carretera que s’inunden cada cop que plou. 
- Informa que l’Ajuntament de L’Aldea ha estat guardonat amb el premi de Finestreta Única 
Empresarial. 
- Informa que han concedit a l’Ajuntament de L’Aldea el segell del Mapainfoparticipa a la 
transparència. Agraeix al Sr. Joan Rallo la dedicació per fer això possible. 
- Demana que degut als episodis de robatoris al municipi la gent denunciï tots els actes de 
delinqüència en els que es vegin afectats. 
- Informa que va ser el sorteig de pubilles i hereus on van sortir hereuet major Derek 
Farnós, la pubilleta major, Alexia Franch, hereu major Adrià Gazquez i pubilla major Ana 
Alegre. 
- Informa que les subvencions per a entitats del Consell Comarcal i de l’Ajuntament de 
L’Aldea ja estan en fase de resolució. 
- Informa de l’homenatge a la Sra. Cinta Melich Fabra pel seu centenari. 
- Informa de la signatura amb ADIF del conveni per portar la via verda pel tram de l’antic 
“Carrilet” de Tortosa a L’Aldea. 
- Informa que seguiran fent la promoció de les Fires i Diades culturals del municipi. 
- Informa que li ha sabut greu la comunicació de varies persones del municipi que no han 
pogut adherir-se a la convocatòria del ajuts als llibres escolars. Diu que l’Ajuntament ha fet 
difusió per tots els mitjans d’aquesta convocatòria. 
- Informa de la xerrada de la clàusula del sòl a la qual va anar molt poca gent. 
- Informa la signatura d’un conveni amb la família Tallada per a la cessió d’un terreny per 
realitzar la festa de la plantada i la sega de l’arròs. 
- Informa que la coetera de Ravanals ha estat declarada Bé Cultural d’Interès Nacional. 
- Recomana mirar el calendari fiscal de pagaments d’impostos. 
- Informa que la tresoreria és de 967.731,72 €. 
- Informa que la licitació de la planta d’envasos per 750.000 € ja serà efectiva i haurà 
d’estar acabada el 31 de desembre de 2017. 
 
12è.- PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Zapater agraeix a la Sra. Montse Mola la seva dedicació a la Regidoria de Festes. 
La Sra. Zapater disposa de la publicació a la revista Infoaldaia de les visites que hi va 
haver a l’oficina de turisme de l’Aldea i pregunta si faran alguna cosa per millorar les visites 
que es fan que van ser 13 i si es poden aprofitar les visites dels pobles veïns per que 
vinguin a L’Aldea. 
El Sr. Alcalde diu que L’Aldea encara no està dins dels pobles que tenen molt de turisme 
però que s’està treballant per a que això sigui i aposta per senyalitzar els indrets turístics 
des de la carretera  i l’estació del tren per fer passar tothom que visiti el Delta que passi 
primer per L’Aldea. Fa 10 anys teníem un casa rural i ara n’hi ha set això vol dir que cada 
cop esta venint més gent a visitar L’Aldea. 
La Sra. Zapater diu que potser l’oficina de turisme està molt apartada del nucli urbà i 
pregunta si consideren la ubicació al costat de l’Ajuntament.  
L’Alcalde li respon que no ja que ho han analitzat i consideren que allí està situada a 
l’indret turístic però que no es tanquen a estudiar un canvi. 
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La Sra. Zapater li diu que referent a les clàusules sòl vol complementar que es poden 
reclamar també les despeses de notari. 
La Sra. Zapater vol saber la valoració de l’acte de la Fira de l’Arròs i del Comerç.   
El Sr. Alcalde diu que creu que igual que l’any passat la qual cosa no el satisfà. 
La Sra. Zapater voldria saber si hi ha dades d’assistència. 
L’Alcalde diu que no té dades exactes i que no voldria posar als quintos a comptar la gent 
que passa per la Fira i que de moment no contractaran a ningú per fer aquest recompte. 
La Sra. Zapater suggereix que, parlant amb els expositors, els actes paral·lels s’haurien de 
dur a terme dins del pavelló per així no donar la sensació de que aquest es buida. També 
comenta les queixes pels olors dels animals exposats a la carpa. 
L’Alcalde diu que hi ha activitats que es fan dins i n’hi ha d’altres que s’han de fer fora per 
problemes d’espai, però que estan estudiant deixar un espai per fer diferents actes dins al 
pavelló.  
La Sra. Zapater diu que  reben malestar de varies associacions per les reunions a les quals 
assisteixen perquè es parlen de temes que no van adequades a l’activitat que aquestes 
realitzen. 
L’Alcalde diu que les subvencions les dóna el poble. L’obligació d’anar a aquestes reunions 
és per tal que aquestes associacions col·laborin mínimament amb el poble ja que aquestes 
tenen cedits locals municipals i que s’informin del que fan la resta d’associacions del poble 
a una reunió que es trimestral. Si a alguna associació li molesta acudir a una reunió 
trimestral per interessar-se per les activitats que realitzin altres associacions del poble no 
ho entén i li agrairia que en alguna d’aquestes es critiqui alguna cosa de l’acció del govern. 
La Sra. Zapater diu que la gent no està contenta amb les dinàmiques d’aquestes reunions. 
L’Alcalde diu que més respecte que ells per les associacions no hi ha ningú ja que ell ha 
estat a moltes associacions i la obligació d’aquestes és anar a les reunions i informar-se 
dels actes o queixar-se. El seu equip de govern ha creat aquestes reunions i aquestes 
ajudes per a que es beneficien.  
El Sr. Pujol diu que l’última reunió va durar 5 minuts. Fan una reunió per a debatre i només 
dura 5 minuts. 
El Sr. Falcó diu que si les coses del poble funcionen bé la gent no té res a dir però ja saben 
que poden consultar obertament el que vulguin. El Sr. Falcó diu que ja es fan reunions 
també per sectors amb les associacions perquè veiem que hi coses que amb tots no es 
poden debatre. L’Ajuntament de L’Aldea està obert a respondre a les associacions que 
tinguin alguna queixa. El Sr. Falcó diu que més ja no es pot fer. 
El Sr. Pujol diu que ell va aportar fer un plenari com fan a Amposta. El Sr. Alcalde li diu que 
no és un plenari i que per ROM del Ple de l’Aldea no està contemplat que la gent pugui fer 
les seves preguntes per això es va crear el Reglament de Participació Ciutadana. 
La Sra. Zapater pregunta si als beneficiaris de la subvenció del PL’A Met també se’ls farà 
vindre a les reunions. 
L’Alcalde respon que no. 
La Sra. Zapater diu que les associacions tenen aquesta creu. Diu que respecte als 
comentaris del Sr. Falcó on diu que no venen perquè tot funciona bé és perquè creu que hi 
ha un desinterès per la política en general.  
El Sr. Falcó creu que la gent que ve a les reunions no creu que vingui a fer política sinó 
que venen a explicar els seus actes per introduir-los al calendari i el consell mai a negat 
cap acte a cap associació. Potser pot vindre algú de vostès al Consell de Participació i dir 
les seves propostes. 
La Sra. Zapater diu que es refereix al plenari i no al Consell de Participació. Referent al 
PL’A MET van parlar que la partida destinada al 2016 gairebé no s’ha gastat i que 
s’haurien de plantejar fer arribar aquestes subvencions a les empreses. L’Alcalde diu que 
s’hauria de replantejar, si cal, el PL’A MET 6 ja que el 5 estava redactat quan ho van parlar. 
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La Sra. Zapater pregunta perquè el diumenge duran els actes de les festes de l’Ermita no 
es va deixar el camió de l’Ajuntament a la Comissió de Bous per canviar el bou que venia 
de València al calaixó de l’Associació Amics Taurins. 
El Sr. Falcó li respon que els vehicles de l’Ajuntament només els pot portar el personal de 
l’Ajuntament però que ell va anar i va canviar el calaixó del bou sense cap problema, diu 
que la informació els hi ha passat malament. El Sr. Pujol diu que van tindre problemes amb 
el canvi de calaixó. El Sr. Falcó diu que ho va fer ell mateix. El Sr. Pujol diu que des de la 
Comissió de Bous els han enganyat. El Sr. Falcó explica com va ser el canvi del calaixó del 
bou. El Sr. Pujol diu que si és com ell explica la Comissió de Bous els han enganyat. La 
Sra. Mola diu que no sap d’on han tret aquesta informació ja que ella parla directament 
amb la Comissió de Bous i que l’empresa que porta el bou aniria a l’arrossera i allí es faria 
el canvi i així va ser perquè ella estava present i que per motius climàtics es va tindre que 
suspendre el bou embolat i valoraran fer aquest bou a festes. 
L’Alcalde li diu a la Sra. Zapater que referent al comentari que ha fet de si la gent 
beneficiaria de la subvenció del PL’A MET han d’anar a les reunions li diu que no, que les 
beneficiàries del ajuts als llibres tampoc, les del ticket fresc tampoc, les dels tancament del 
solars tampoc i els de les façanes tampoc senzillament perquè no són entitats.   
 
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 18 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les 
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i el Secretari Accidental 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.  
 
 
 
 


