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Resum de la sessió plenària ordinària celebrada en data vuit de juny de dos mil 
disset. 
 
A la sessió ordinària de Ple de data vuit de juny de dos mil disset, es va donar compte 
de la liquidació del Pressupost 2016. Precisament pel fet que la liquidació del 
pressupost posa de manifest que ha hagut un incompliment de la regla de la despesa, 
en aquesta mateixa sessió plenària, per donar compliment a les exigències de la 
normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es va 
aprovar un Pla Econòmic Financer, amb la finalitat d’aconseguir la correcció d’aquest 
indicador l’any 2018.  
 
Així mateix en aquesta sessió també es van adoptar dos acords referents a 
modificacions de crèdit pressupostari. Una d’aquestes modificacions té per objecte 
incorporar al Pressupost Municipal la concessió d’una subvenció atorgada per la 
Diputació de Tarragona amb la finalitat de col·laborar en la promoció de la Cooperativa 
de L’Aldea. L’altra modificació, que fou una transferència de crèdit, té per objecte 
incrementar la consignació dels equips per a processos d’informació per tal de donar 
cobertura a l’adquisició d’un nou servidor que és necessari com a conseqüència de la 
implantació de l’administració electrònica a l’Ajuntament de L’Aldea durant l’any 2017.  
 
Un altre dels punts destacables d’aquest Ple es l’aprovació de la participació de 
l’Ajuntament de L’Aldea en la creació d’un front institucional per a la defensa del Delta 
de l’Ebre, amb la voluntat de cercar 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. 
 
Una altra declaració institucional aprovada pel ple es la ratificació d’un acord de 
convivència i unitat entre els Ajuntaments i l’Agrupació de Penyes i Comissions 
Taurines de les Terres de l’Ebre amb la voluntat de refermar el respecte i protecció de 
la Llei de 2010 que regula les festes tradicionals amb bous, la defensa i promoció de 
totes i cadascuna de les diferents modalitats en les que se sustenta la festa dels bous i 
que estan degudament contemplades al marc normatiu esmentat, i el compromís en 
creure amb la tradició d’aquesta festa. 
 
 


