ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 3/2018.
Data: 28 de juny de 2108.
Hora d’inici: 21:00 hores.
Hora d’acabament: 22:25 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

- En Daniel Andreu i Falcó.
- Simón Falcó i Moreso
- Míriam Ferrando i Blesas
- Albert Curto i Zapater
- Natividad Bernal i Bermudez
- Albert Borràs i Tafalla
- Toni Gilabert Rodriguez
- Carlos Bertomeu Domingo
- Elisabet Zapater i Alifonso
- Jose Mª Pujol i Perella
- Rafa Puente i Batlle

- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC-AM
- ERC- AM
- PDECAT
- PDECAT
- PDECAT

Secretària Interventora:
- M. Rosa Pons i Ferré
A la sala de Plens de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-vuit de juny 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 22 DE MARÇ DE
2018.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena a l’esborrany l’acta que, si s’escau s’ha d’aprovar i que és la relativa a
la sessió ordinària del dia 22 de març 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.
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a la sessió del dia 22 de març
de 2018.
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Votació
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la sessió
de 22 de març de 2018.
PART RESOLUTIVA
2n.- 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:
“Exp. Núm. 2018/282
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, redactada pels
Serveis Tècnics Municipals de data 22 de juny de 2018 , la qual 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, en relació als camins municipals, així com
els criteris constructius dels tancaments de finques en el SNU del municipi de l’Aldea.
Atès que la finalitat d’aquesta modificació és protegir els camins municipals per a les finalitats
d’interès general que serveixen i, alhora establir unes normes tendents a procurar que els
tancaments de terrenys en sòl no urbanitzable es portin a terme respectant uns criteris
d’integració paisatgística, preservant d’aquesta manera el caràcter rural de l’espai agrari, tal
com s’exposa en la proposta de modificació d’aquest instrument de planejament general.
Atès que en la redacció d’aquesta proposta de modificació puntual núm. 1/2018 de data 22
de juny de 2018 s’ha pres en consideració la Resolució sobre l’existència d’efectes
significatius sobre el medi ambient d’aquesta modificació, adoptada pel Director dels Serveis
Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament de Territori i Sostenibilitat de data 10
d’abril de 2018.
Vist l’informe tècnic i jurídic de data 22 de juny de 2018 emès sobre el procediment per a
l’aprovació de la modificació proposada i que s’incorpora en 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 de data 22 de juny de
2018 redactada pel tècnic municipal, per a la modificació de l’art.142 i la incorporació d’un
art. 144 bis, en els termes que consta incorporat a l’expedient núm.2018/282.
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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
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.”
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Intervencions.
L’Alcalde explica que amb aquesta modificació de les Normes Subsidiàries es té la voluntat
d’incorporar una regulació referent a les distàncies que han de respectar els tancaments de
les finques en el sòl no urbanitzable respecte els camins municipals; informa que aquesta
regulació és necessària per motius de seguretat jurídica ja que no es disposava d’una
normativa com aquesta, indica que aquesta regulació té per objecte protegir els camins
municipals, procurant que tinguin l’amplada suficient per a que sigui possible que per ells
puguin circular de forma segura tant els vehicles lleugers com la maquinària agrícola pesada.
Manifesta que fins aquests moments, tot i no disposar l’Ajuntament d’aquesta regulació, quan
algú ha demanant un permís d’obres per tancar-se la finca, sempre voluntàriament, els
interessats s’han apartat del camí a la distància que els havia suggerit l’Ajuntament.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL NÚM. 2/2018 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE
L’ALDEA. Exp. 2018/557.
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. 2/2018, que té per objecte
l’àmbit del sector que està format per dos blocs d’habitatges plurifamiliars situats en les dues
Illes compreses entre l’avinguda Catalunya, i els carrers Clavell, Sant Cebrià i Doctor Fleming
de l’Aldea, la qual ha estat redactada per la mercantil m6 Arquitectura 2003 S.L.P.
Vist que en la pròpia proposta de modificació es justifica la conveniència de realitzar aquesta
amb la voluntat de clarificar l’ordenació d’aquest àmbit donat les disfuncions que existeixen
entre la realitat física, la realitat registral i la previsió del planejament vigent.
Vist l’informe jurídic de data 20 de juny de 2018 emes en relació a la normativa aplicable, i
el procediment per a l’aprovació de la modificació proposada i que s’incorpora a l’expedient.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 20 de juny 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.2/2018 del Text refós
de les Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de l’Aldea amb núm. d’expedient
2/2018, que té per objecte l’àmbit del sector que està format per dos blocs d’habitatges
plurifamiliars situats en les dues Illes compreses entre l’avinguda Catalunya, i els carrers
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat
4

Clavell, Sant Cebrià i Doctor Fleming, la qual ha estat redactada per la mercantil m6
Arquitectura 2003 S.L.P, en els termes que consta incorporada a l’expedient.
Segon.- 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.”
Intervencions.
L’Alcalde explica que aquesta modificació afecta als immobles coneguts popularment com
“les cases barates” del barri de l’Hostal. L’Alcalde manifesta que a les NNSS aprovades l’any
1997 en relació a aquests immobles, es contemplava un espai com a espai lliure, es tracta
d’un espai que forma part de la propietat privada d’aquestes cases, i que tal com s’han anat
executant les previsions de les NNSS no té sentit mantenir aquest espai com un espai afectat
al sistema viari i que els veïns afectats des de fa temps van traslladar a l’Ajuntament la
necessitat d’adequar les previsions de les NNSS en aquest punt a la realitat existent.
La Sra. Elisabet Zapater pregunta si aquest expedient s’ha inicat a instància dels propietaris
de les “cases barates”.
L’Alcalde respon afirmativament, exposa que creu recordar que aquesta demanda es
remunta al mandat 2007-2011, en el qual els propietaris van aportar les seves escriptures
de propietat.
La Sra. Elisabet Zapater prega que els veïns d’aquests habitatges procurin mantenir aquest
espai en estat de neteja i decòrum públic.
El Sr. Alcalde respon que des de l’Ajuntament es farà el que calgui per procurar que això
sigui així, igual com es fa amb altres solars del municipi.
L’Alcalde abans de procedir a la votació d’aquest punt manifesta que en la votació ell
s’abstindrà, donat que la seva mare és propietària d’un dels habitatges d’aquest bloc de
pisos.
Votació.APROVAT per DEU vots a favor dels/les Srs./es: Simó Falcó Moreso, Miriam Ferrando i
Blesas, Toni Gilabert Rodríguez, Albert Curto i Zapater, Natividad Bernal i Bermudez, Albert
Borràs i Tafalla, Carles Bertomeu Domingo, Elisabet Zapater Alifonso, Jose Mª Pujol i
Perella, Rafa Puente i Batlle, i UNA abstenció del Sr. Daniel Andreu i Falcó
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DELS DIES DE BOUS I PROGRAMA
D’ESPECTACLES TAURINS EN MOTIU DE LES FESTES DEL BARRI ESTACIÓ 2018.
Exp. 2018/253
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.
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L’art. 6 de l’esmentat text normatiu determina la documentació que s’ha de presentar per a
l’autorització d’un espectacle tradicional amb bous, i en concret en el seu punt 1 apartat c)
exigeix l’adopció d’un acord de Ple pel qual s’aproven la celebració de la festa i el programa
d’espectacles taurins.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar la celebració de la festa tradicional de bous i el programa d’espectacles taurins
que tindrà lloc durant un dia de les Festes del Barri Estació de l’Aldea 2018, en els termes
següents:
DIA

ACTE

LLOC

HORA

COMETARI

GANADERIA

23 DE
SETEMBRE
DE 2018

BOUS A
LA PLAÇA

ERMITA

17:00
h.

FESTES DEL BARRI
ESTACIÓ

RAMADERIA LES OLLES –
Pedró Fumadó Porres

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 exposa que el municipi de L’Aldea té una sèrie d’antecedents històrics per que
respecta a la celebració de festes de bous, indicant que primer es comença amb les festes
de l’Ermita, seguidament les festes del barri de l’Hostal, es segueix a mitjans del mes d’agost
amb les festes majors del municipi, i s’acaba amb les festes del barri de l’Estació. L’Alcalde
exposa que amb aquest punt el que es pretén és recuperar una festa de bous, que
antigament feia en motiu de les festes del barri de l’Estació, amb la idea de fer un pas més
per dinamitzar el municipi turísticament.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
5è.- PROPOSTA D’ACORD DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE SALUBRITAT PÚBLICA
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. Exp. 2018/681
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“L’article 25.2 j) de la Llei Reguladora de Bases del Règim Local, contempla una competència
genèrica en matèria de salubritat pública:
“2. El Municipi exercirà en tot cas com competències pròpies, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:
j) Protecció de la salubritat pública.”
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Es considera una plaga el conjunt d’éssers vius que, en un lloc determinat, per la seva abundància
o per les seves característiques poden causar molèsties, perjudicis, problemes sanitaris o
econòmics a les persones.
És important controlar aquestes plagues urbanes per protegir la salut de les persones i per
mantenir la via pública i els edificis municipals d'ús públic sanejats i poder garantir-ne la salubritat.
Per tant, el control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per a les
implicacions en la salut pública i en la qualitat de vida dels ciutadans.
Emparant-nos en aquesta previsió, els Ajuntaments es veurien possibilitats per a delegar les
competències en aquesta matèria a favor dels Consells Comarcals, i per tant, aplicar un sistema
similar al que es segueix en l’actualitat a l’Àrea de residus i que s’ajusta a la legalitat vigent.
L’Ajuntament de l’Aldea, com a gestor del risc per a la salut derivat d’existències de les poblacions
d’insectes i rosegadors que poden ser un risc per a la salut, ha de mantenir la salubritat en els
espais públics i en els edificis de titularitat municipal, i vetllar perquè en els espais de titularitat
privada no es desenvolupi cap plaga que pugui afectar la salubritat del lloc o crear molèsties entre
la ciutadania.

L’Ajuntament de L’Aldea, no disposa de la capacitat tècnica per poder dur a terme la gestió o la
contractació dels servei per poder realitzar un control correcte i acurat de la població de mosquits.
És evident, a més, que el control d’aquests. no es pot realitzar de forma aïllada al terme municipal
sinó que és del tot necessari realitzar una actuació conjunta en la globalitat de territori deltaic.
Des de l’any 1990, el control de les poblacions de mosquit es venia realitzat pel Consorci per a la
desinsectació i desratització de Delta de l’Ebre del qual aquest Ajuntament era membre consorciat,
i en l’actualitat s’està portant a terme per mig del Consorci Ambiental de les Terres de l’Ebre.

Així, l’Ajuntament de L’Aldea, en l’exercici de la competència de protecció de la salubritat pública,
ha de vetllar per la continuïtat d’aquest control i, tal com hem exposat, considera que la gestió ha
de ser realitzada per un mateix organisme de forma conjunta i efectiva.
L’article 10 de la Llei 26/2010 disposa que la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o
de serveis de la competència dels òrgans administratius, els organismes o les entitats públiques
pot ésser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració
o d’una altra de diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a
dur-la a terme. L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l’òrgan, organisme o entitat
pública que l’ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter jurídic que hi donin suport o en
què s’integri l’activitat material concreta objecte de l’encàrrec.
L’article 25.1.c) del decret Legislatiu 4/2003, pel qual s’aprova el tex refós de la llei de l’organització
comarcal de Catalunya, disposa que la comarca exerceix Les competències que li deleguin o li
encarreguin de gestionar l'Administració de la Generalitat, la diputació corresponent, els municipis,
les mancomunitats i les comunitats de municipis, i les organitzacions associatives d'ens locals
regulades pels títols X i XI del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Les delegacions o els encàrrecs de gestió han
d'anar acompanyats de la transferència dels recursos necessaris per a exercir-los.
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L’article 164.1 del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, disposa que l’establiment dels serveis comarcals requereix la
justificació de la implantació en els aspectes tècnic, jurídic i econòmic, la qual s’ha de contenir en
una memòria, llevat que la implantació figuri en el programa d’actuació de la comarca. Així, el
Programa d’Actuació Comarcal del Baix Ebre per al període 2018-2021, preveu la següent
actuació:
105

SALUBRITAT PÚBLICA – PLANIFICACIÓ, GESTIÓ, TRACTAMENT I CONTROL
DE PLAGUES

Situació del servei / activitat / obra:
SERVEI:
X
ACTIVITAT:
OBRA:
X

EXISTENT

Descripció:
-

Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies)
Servei de control de mosca negra i altres espècies
Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut
Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals

Objectius:
Oferir serveis que s’inclouen en l’àmbit competencial municipal des d’una perspectiva de servei global
d’àmbit territorial que fa possible la seva gestió i eficàcia

Destinataris:
Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre

Metodologia:
Delegació de competències en matèria de salubritat per part dels ajuntaments al Consell Comarcal
Encàrrec de gestió del Consell Comarcal al COPATE

Recursos humans:
Propis del COPATE

Recursos financers:
Propis dels ajuntaments
Finançament altres administracions

Observacions i propostes de millora:
La prestació dels serveis pot comportar la necessitat d’executar alguna obra d’infrastructura
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Vist l’informe jurídic de data 22 de juny de 2018 emès per la secretaria-intervenció en relació a
aquest assumpte, el qual consta incorporat en l’expedient núm. 2018/681.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, en base a les previsions de l’art.
47.1.h) de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Delegar al Consell Comarcal del Baix Ebre la gestió de les competències, en el terme
municipal de L’Aldea, dels següents serveis;
Servei de control de les plagues de mosquits (totes les tipologies)
Servei de control de mosca negra i altres espècies
Serveis de control de rosegadors i altres animals que poden produir problemàtiques de salut

Segon. Atès que la delegació de competències comporta la transferència dels recursos
necessaris per a exercir-les, l’Ajuntament de l’Aldea i el Consell Comarcal del Baix Ebre signaran
un conveni regulador de l’exercici d’aquesta competència delegada, en el qual s’establiran uns
criteris de quantificació econòmica, de forma que l’aprovació i signatura d’aquest conveni és una
condició d’eficàcia del present acord.
Tercer. Donar-se per assabentat i mostrar la conformitat al fet que el Consell Comarcal del Baix
Ebre encarregui la gestió al seu ens instrumental, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres
de l’Ebre per tal que aquest ens esdevingui servei tècnic i dugui a terme totes les actuacions
administratives necessàries per a la formalització de tots els contractes administratius
corresponents.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que procedeixi a la seva
acceptació.”
Intervencions.
L’Alcalde explica que per mig d’aquest acord el delega al CCBE l’exercici de la competència
pel que respecta al servei de control de plagues de mosquits, el servei de control de mosca
negra i altres espècies i el servei de control de rosegadors i altres animals que puguin produir
problemàtiques de salut, de manera que el CCBE prestarà aquests serveis al terme
municipal de L’Aldea per mig d’un ens propi que és el Consorci de Polítiques Ambientals de
les Terres de l’Ebre. (COPATE).
L’Alcalde explica que des de fa molts anys aquests serveis ja estaven delegats a un altre
organisme d’àmbit supramunicipal, el qual ara ha quedat substituït pel COPATE.
Informa que també és susceptible de ser delegat el servei de desinfecció i desratització
d’equipaments i infraestructures municipals, però que pel moment no es delega ja que
l’Ajuntament vol estudiar si hi podria haver un estalvi de costos, pel fet de gestionar aquest
servei directament des de l’Ajuntament.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
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6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DEL LOGOTIP MUNICIPAL “L’ALDEA
HORTA DEL DELTA”. Núm. d’exp. 2018/682.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“L’Ajuntament de l’Aldea en el marc del conjunt d’estratègies per a promocionar el municipi,
i que es detallen en l’estudi elaborat l’any 2013 per la Càtedra Econòmica de la Universitat
Rovira i Virgili, i que es va anomenar “Estratègia L’Aldea XXI”, té la voluntat de promocionar
i dinamitzar el sector del comerç, turisme i empresa de l’Aldea, i per aquest motiu s’ha cregut
convenient crear una imatge, amb el lema “L’Aldea Horta del Delta”, amb la finalitat que
estigui present en totes les àrees de l’Ajuntament.
Amb la finalitat de disposar d’una imatge que acompanyes l’esmentat lema es va encarregar
la confecció d’un logotip a l’empresa Crealiadesign, la qual l’ha confeccionat acompanyada
d’una memòria del mateix, la qual consta incorporada en l’expedient.
Els objectius que es persegueixen amb aquesta iniciativa, entre d’altres, són:
-

-

Generar coneixement i notorietat de la marca “L’Aldea Horta del Delta”.
Posicionar la imatge de “l’Aldea Horta del Delta” com un poble actiu i amb una gran
oferta de productes agrícoles, comerç de proximitat de qualitat i amb un gran
potencial de desenvolupament industrial a l’alça i els seus actius turístics i
tradicionals.
Promocionar noves oportunitats empresarials.

Procedeix ara, que per part de l’Ajuntament s’adopti un acord pel qual s’aprovi aquest logotip
com a signi identificador del municipi i alhora realitzi els tràmits adients per a la protecció
d’aquest logotip com un tret identificador propi de l’àrea de promoció econòmica i turística
de l’Ajuntament, i evitar el seu ús indegut per part de tercers.
Vist el que disposa la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de Marques.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
1.- Aprovar el logotip municipal “L’Aldea Horta del Delta”, que es concreta en la imatge
següent:

2.- Realitzar els tràmits previstos en la Llei 17/2001, de 7 de març, de Marques, per inscriure
aquest logotip al Registre de Marques, els quals han d’efectuar-se davant de la Oficina
Española de Patentes y Marcas.
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3.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura de tota aquella documentació que resulti necessària
per efectiu aquest acord.”
Intervencions.
L’Alcalde exposa que des de fa un temps es disposa d’un informe que l’Ajuntament va
encarregar a la Càtedra d’Economia de la Universitat Rovira i Virgili, referent a l’estructura
econòmica de L’Aldea, indica que aquest estudi proposava un seguit d’actuacions per
dinamitzar l’economia municipal, ara bé des de que va concloure aquest informe fins a la
data actual han passat uns anys d’una forta crisi econòmica, que ha fet que algunes de les
propostes plantejades es portessin a terme i altres no s’han executat degut a la inidonietat
del context econòmic.
Segueix la seva intervenció exposant que, com ara és evident una recuperació econòmica,
l’equip de govern ha cregut convenient recuperar alguna d’aquestes propostes, i una
d’aquestes propostes és la creació d’una marca que promocionés el producte propi del poble.
Exposa que si aquesta iniciativa no s’ha portat a terme abans és perquè es valorava poc
fructífer fer alguna cosa així quan el consum era minse degut a la crisi econòmica, i pensen
que ara que s’ha reactivat l’economia és l’hora d’engegar una campanya promocional com
aquesta.
Conclou la seva intervenció indicant que es proposa l’adopció d’aquest acord per a poder
enregistrar aquest logotip i protegir el seu ús municipal.
La Sra. Elisabet Zapater exposa que vol fer una sèrie de consideracions en relació a aquest
punt. En primer lloc diu que el seu grup no està d’acord en la idea que en èpoques de crisi
no s’hagin adoptar iniciatives per reactivar l’economia, diu que ella mateix considera que els
estaments públics és quan més ha d’adoptar mesures per aconseguir sortir de la crisi, i no
fer accions quan les “coses ja van de pujada”. En segon lloc, el seu grup creu que abans
d’optar per un logotip concret, s’hauria d’haver posat sobre la taula vàries propostes, i
seguidament elegir-ne una, pot ser en un consell de participació ciutadana, donat que es
tracta d’una imatge que durant molt de temps ha de ser la imatge del poble. La Sra. Zapater
conclou la seva intervenció indicant que el seu grup troba correcte que l’Ajuntament faci les
gestions oportunes per enregistrar aquest logotip, ja que d’aquesta manera s’evita l’ús
fraudulent d’aquest per part de tercers, però no comparteix la manera com s’ha gestat
l’elecció d’aquest logotip, ni tampoc el moment que s’ha escollit per fer-ho, i per aquests
motius anuncia que el seu grup s’abstindrà de la votació.
L’Alcalde respon que és respectable la postura del grup PdeCAT en relació a aquest punt, i
diu que en el moment que s’ha elegit aquest logo s’ha fet amb l’assessorament de
professionals de la imatge i del màrqueting, ja que s’ha cregut que era millor deixar aquesta
qüestió en mans d’experts que saben el que cal fer per vendre un logotip de la millor manera
possible.
L’Alcalde en relació a la intervenció feta per la Sra. Zapater en la que ha dit que en èpoques
de crisi és quan més els estaments públics ha de fer actuacions per reactivar l’economia, diu
que ell també ho veu igual, i que per això des de l’Ajuntament, dintre d’allò possible ha
adoptat mesures diverses per combatre la crisi: no apujar els tributs municipals, una reforma
a fons de l’impost sobre instal·lacions, construccions i obres, les diverses edicions del PL’A
MET, la creació de llocs de treball.... en aquest sentit vol aclarir que, senzillament l’equip de
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govern va considerar en el seu moment que una mesura concreta com és la del logotip no
semblava fructífera en temps d’escassetat consumista degut a la precarietat econòmica.
Votació.APROVAT per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i Moreso,
Miriam Ferrando i Blesas, Carlos Bertomeu Domingo, Albert Curto i Zapater, Natividad
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Toni Gilabert i Rodriguez ; i TRES abstencions
dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle.
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. Núm. d’exp. 2018/687
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals.
L’Ordenança fiscal núm.8 reguladora de la taxa per expedició de documents administratius,
va ser aprovada per acord de Ple de data 1 de juny de 2005, i es va publicar en el BOP de
Tarragona núm. 193 del dia 23 d’agost de 2005.
Des de aleshores fins ara el text d’aquesta ordenança s’ha modificat en varies ocasions, tal
com detalla la Memòria de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2018, incorporada al present
expedient.
L’Ordenança vigent que ens ocupa no contempla dintre del seu quadre tarifari els epígrafs
corresponents a l’expedició de fotocòpies de documents o l’expedició de la documentació
d’un expedient mitjançant la seva transposició a formats informàtics, diferents al seu format
original en paper. Aquesta tipologia de serveis municipals són susceptibles de prestar-se
mitjançat el cobrament d’una taxa, tal com resulta del previst a l’art 20 del TRLRHL, aprovat
pel RDL 2/2004, de 28 d’abril i a l’art. 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Generalitat de Catalunya.
Vista la Memòria de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2018 relativa a l’aprovació d’aquesta
modificació.
Vist l’informe de secretaria-intervenció emès a l’efecte en data 25 de juny de 2018.
Vist l’informe econòmic de costos de data 25 de juny de 2018
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora
de la taxa per expedició de documents administratius, amb el següent redactat:
1- Article 6. Quota Tributària.
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En el punt 1 de l’art.6, apartat C) CÒPIES, s’afegeix:
“d) Per cada document que s’expedeixi en fotocòpia, per cada foli.....................0,10 €
c) Per la transposició de documents emesos originalment en suport paper a formats
informàtics . .......3,60 €/per expedient com document.”
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de
la taxa per expedició de documents administratius, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Tercer Un cop aprovada definitivament la modificació Ordenança Fiscal núm. 8
reguladora de la taxa per expedició de documents administratius de l’Ajuntament de l’Aldea,
aquesta serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i entrarà en
vigor l’endemà de l’esmentada publicació.”
Intervencions.
L’Alcalde exposa que aquesta modificació tracta d’establir una tarifa per l’expedició de
fotocòpies de documents municipals i per la transpocició a suport informàtic de documentació
municipal que originalment està en paper, amb la finalitat de recuperar part del cost que té
l’Ajuntament quan els serveis d’administració i els serveis tècnics de l’Ajuntament han de fer
aquesta tasca. L’Alcalde exposa que tot i l’establiment d’aquestes noves tarifes, la pròpia
ordenança ja contempla que les mateixes no es cobrin quan es tracti de documentació que
els interessats necessitin per fer tràmits davant els serveis socials.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVENI MARC DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I L’ENTITAT PIMEC. Exp.
2018/690.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Per part de l’organisme Petita i Mitjana Empresa de Catalunya s’ha fet arribar a l’Ajuntament
de l’Aldea una proposta de conveni de col·laboració amb la finalitat de col·laborar en
l’organització de jornades o actes de suport al teixit empresarial; desenvolupar activitats
conjuntes en matèries d’interès específic per a les empreses, especialment les micro, petites
i mitjanes i els autònoms; col·laborar, des del seu respectiu àmbit d’actuació, en la realització
d’actuacions i iniciatives que beneficiïn la projecció d’ambdues entitats.

Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat
13

Atès que la referida col·laboració es considera d’interès en el marc de les actuacions de
promoció econòmica que porta a terme l’Ajuntament.
Donat que aquesta marc de col·laboració en els termes que es planteja no suposa una
contravenció de la regulació de les competències municipals continguda als arts. 7 i 25 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament de l’Aldea i PIMEC,
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, quin text és el següent:
“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE ............ I PIMEC, PETITA
I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA
A ............, el dia ........ de .................. de 2018
REUNITS
D’una part, l’Il·lm. Sr. .................., alcalde de .............................., expressament facultat/da per
................................i amb domicili a aquests efectes a ......................................, de ..........................
D’una altra banda, el Sr......... com a representant de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya,
representació que exerceix en la seva condició de President de PIMEC Terres de l’Ebre i facultat per
a signar aquest document en virtud d’acord del Comitè Executiu de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya, de data .................................
Tenen i es reconeixen els reunits, en la representació que respectivament ostenten, la capacitat legal
necessària per obligar-se i contractar, i de les seves voluntats,
EXPOSEN
Que PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (d’ara endavant PIMEC), té per missió representar
i defensar els interessos i valors de les micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms, davant les
administracions, la resta dels agents socials i la societat en general.
Que un dels objectius que l’organització vol assolir és contribuir activament al creixement i
competitivitat de les pimes catalanes.
Que l’Ajuntament de .............................. té la voluntat de contribuir al desenvolupament i la promoció
del teixit empresarial del seu municipi.
Que l’ Ajuntament de .............................. i PIMEC comparteixen interessos comuns pel que fa al
desenvolupament d’activitats de suport al teixit empresarial, especialment aquelles que incideixen en
factors crítics per al seu creixement, com ara el finançament, la formació, la internacionalització, les
noves tecnologies,....
Que per aconseguir un major grau d’eficàcia en llur respectius àmbits d’actuació i arribar a la major
part del teixit productiu local, ambdues institucions consideren necessari desenvolupar iniciatives de
col·laboració en àmbits estratègics per a les empreses.
Que, vista la conveniència d’aquesta col·laboració, les dues institucions consideren oportú fixar un
marc general d’actuació.
Per això, l’Ajuntament de .............................. i PIMEC atorguen aquest conveni marc de col·laboració,
amb subjecció a les següents
BASES

PRIMERA
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L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de
.............................. i PIMEC en els diferents àmbits d’interès de l’empresa, la difusió d’activitats de
cada entitat, i la programació d’activitats conjuntes relacionades amb la promoció del teixit empresarial
del municipi de .............................., així com el suport institucional entre ambdues institucions.
Els objectius concrets d’aquest conveni són els següents:

1. Col·laborar en l’organització de jornades o actes de suport al teixit empresarial.
2. Desenvolupar activitats conjuntes en matèries d’interès específic per a les empreses,
especialment les micro, petites i mitjanes i els autònoms.

3. Col·laborar, des del respectiu àmbit d’actuació, en la realització d’actuacions i iniciatives que
beneficiïn la projecció d’ambdues entitats.
SEGONA.- COMPROMISOS DE LES PARTS
Compromisos de l’Ajuntament de ..............................
1. L’Ajuntament de .............................. es compromet a col·laborar amb PIMEC en el
desenvolupament d’accions per al foment de l’ocupació i la millora de la competitivitat
empresarial.
2. L’Ajuntament de .............................. es compromet a fer la difusió d’aquestes accions.
3. L’Ajuntament de .............................. es compromet a difondre aquelles activitats que organitzi
PIMEC i que siguin d’interès per al teixit empresarial del municipi.
4. L’Ajuntament de .............................. nomenarà un interlocutor pel que fa a tots els aspectes
referits en el present conveni de col·laboració entre ambdues institucions.
Compromisos de PIMEC
1. PIMEC es compromet a donar suport a l’Ajuntament de .............................. en el
desenvolupament de les activitats de foment de l’ocupació i la millora de la competitivitat
empresarial, que consideri adients per donar resposta a les necessitats del teixit empresarial
del municipi.
2. PIMEC es compromet a fer la difusió d’aquestes accions seguint els seus canals habituals.
3. PIMEC facilitarà la participació dels seus experts i tècnics en aquelles accions que
desenvolupi l’Ajuntament per donar suport al teixit empresarial, especialment en aspectes
estratègics.
4. PIMEC nomenarà un interlocutor pel que fa a tots els aspectes referits en el present conveni
de col·laboració entre ambdues institucions.
TERCERA
En el termini d’un mes a partir de la signatura d’aquest conveni, es constituirà una comissió mixta
formada per les persones interlocutores que figuren en aquest conveni. Aquesta comissió serà l’òrgan
de proposta, seguiment i avaluació de les actuacions fetes en el marc del present conveni i s’haurà
de reunir, almenys, un cop a l’any, i sempre que ho sol·liciti alguna de les parts, i podran delegar en
qui designin. En aquesta comissió podran assistir, en qualitat d’assessors, els experts que ambdues
institucions estimin oportuns.
QUARTA
L’Ajuntament de .............................. i PIMEC, en la mesura de les seves disponibilitats, facilitaran els
mitjans necessaris per a un desplegament adient i per a l’execució d’aquest conveni.
CINQUENA
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Aquest conveni entra en vigor en la pròpia data de la seva signatura i podrà ser modificat i ampliat per
mutu acord de les parts.
La seva durada s’estableix per un període inicial d’un any, prorrogable tàcitament per períodes anuals
successius. Qualsevol d’ambdues parts podrà rescindir el present conveni notificant de forma fefaent
a l’altra amb una anticipació de tres mesos. La rescissió o el termini de vigència d’aquest conveni no
afectarà el normal desenvolupament de les activitats que estiguessin en execució, que tindran que
ser concloses conforme allò acordat, excepte que hagi exprés acord entre les parts.
SISENA
Ambdues parts se sotmeten expressa i voluntàriament als Jutjats i Tribunals de Tarragona per a
resoldre qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació del present conveni.
I en prova de conformitat, signen aquest document, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data
indicats a l’encapçalament.”

SEGON.- Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament per a la seva signatura.
TERCER.- Notificar aquest acord a PIMEC Terres de l’Ebre.”
Intervencions.
L’Alcalde exposa que aquest conveni és una iniciativa més per millorar l’economia local,
indica que es tracta d’una col·laboració entre l’Ajuntament i l’entitat “PIMEC” per afavorir el
desenvolupament de les petites i mitjanes empreses.
La Sra. Elisabet Zapater diu que està d’acord amb l’aprovació i signatura d’aquest conveni,
ja que ella mateixa forma part de la Junta Directiva del PIMEC – Terres de l’Ebre, i que per
tant entén que donat el seu interès en aquest punt s’abstindrà, tot i que reitera que considera
molt positiu l’aprovació d’aquest conveni. Diu que el PIMEC està treballant a Terres de l’Ebre,
i en especial col·labora amb l’Ajuntament d’Amposta amb la reactivació dels polígons
industrials, i també amb les empreses facilitant-les formació.
Votació.APROVAT per DEU vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i Moreso,
Miriam Ferrando i Blesas, Carles Bertomeu Rodríguez, Albert Curto i Zapater, Natividad
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Toni Gilabert i Rodriguez, Jose Mª Pujol i Perella,
Rafa Puente i Batlle; i UNA abstenció de la Sra. Elisabet Zapater i Alifonso pels motius
indicats.
9è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
L’Alcalde arribat aquest punt, proposa incloure a l’ordre del dia, una moció per a la defensa
dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals, arrel de la sentència dictada en el cas
de la “Manada” que subscriuen els dos grups municipals, i que considera necessari que es
tracti en aquest sessió, donat l’actualitat d’aquest tema.
Abans de donar lectura al text de la moció, els regidors aproven per unanimitat el caràcter
urgent d’aquesta moció:
9.1.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER A LA
DEFENSA DELS DRETS DE LES DONES VÍCTIMES D’AGRESSIONS SEXUALS.
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Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas
conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no per
violació pels fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a Pamplona.
La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual continuat amb
prevalença i de 5 anys de llibertat vigilada després del compliment de la pena. El tribunal no
ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap tipus d’intimidació ni de
violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació grupal ni la vulneració de la
intimitat.
La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses expertes
i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU dones i Amnistia
Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és un greuge cap a totes
les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total desempara
a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat de les
agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que
pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de manifest com els
estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi dels fets i les conclusions exposades pels
magistrats, en especial allò que s’expressa al vot particular en què es demana l’absolució de
tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt.
És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la llum
el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Aquesta
sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre
del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que
l’exerceixen.
Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures de
prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció
de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada d’ençà de
l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en
situació de violència masclista.
No és No! Cap violació és justificable o interpretable.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana i el Grup del PdCAT de l’Ajuntament
de l’Aldea proposen d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes d’agressions
sexuals.
Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant
el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les violències
masclistes perquè volem ser lliures, no valentes.
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Tercer. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat que a la propera revisió del Codi Penal
s’incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries
i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències amb un clar biaix
masclista.
Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels
drets de les dones.
Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de
situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure.
Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals de
l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones.
Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes.”
Intervencions.
La Sra. Elisabet Zapater exposa que la sentència de la “Manada” va regirar l’estómac a totes
les dones, va arribar com un cop col·lectiu i personal, que ha fet recordar cadascuna de les
vegades que han violentat sexualment les dones, que ens han increpat i ens han tocat, ha
estat com un cop per cada vegada que ens hem sentit vexades, humiliades, que hem tingut
por perquè estava massa fosc, que hem tingut d’accelerar el par per témer per la nostra
integritat. Un cop, per totes les vegades que hem dit no i, no se’ns ha escoltat; ens ha fet
sentir-nos soles i insegures, ens ha fet sentir-nos culpables per portar certa roba o per haver
begut; com diu el segon punt de la moció no volem tornar cap a casa sent valentes, volem
ser lliures per decidir el què volem, en qui i com, i som moltes i no estem soles perquè
segurament aquest moviment no tindrà aturador. Necessitem que les institucions ens facin
recolzament en la lluita contra aquest cops. La Sra. Elisabet Zapater conclou la seva
intervenció manifestant que el seu grup no només recolzarà aquesta moció sinó que també
la subscriuen.
El Sr. Alcalde manifesta que des d’ERC es rebutja totalment la providència de l’Audiència
Provincial de Navarra sobre el cas de la Manada, indica que la resolució judicial condemna
als membres de la Manada per abús sexual i no per violació sexual, obvia que es produís
cap tipus d’intimidació ni de violència i tampoc té en compte l’agreujament per actuació
grupal ni la vulneració de la intimitat, exposant altres arguments que fan reprovable l’actuació
judicial en aquest cas.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
L’Alcalde posa en consideració del Ple una segona moció referent a l’alliberament immediat
dels peatges de l’AP-7 i la reversió de mesures imposades a la N-340. Es proposa que el
Ple aprovi el seu caràcter urgent. Sotmesa la urgència a votació s’aprova per unanimitat dels
membres assistents.
9.2 PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER
L’ALLIBERAMENT IMMEDIATA DELS PEATGES DE L’AP-7 I LA REVERSIÓ DE
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MESURES IMPOSADES A LA N-340.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“La carretera N-340 que porta tot el trànsit viari del corredor mediterrani és la principal artèria
de comunicació de les comarques litoral de les Terres de l’Ebre, en concret de les comarques
del Baix Ebre i el Montsià, i també del Baix Maestrat. En aquests trams de via és on es
registra una major sinistralitat, amb diverses víctimes mortals comptabilitzades durant aquest
any. Al seu pas per les nostres terres presenta una intensitat diària propera als 25.000
vehicles, dels quals una quarta part són vehicles pesants.
La única via ràpida i alternativa a la N-340 per aquestes comarques és de pagament,
l’autopista AP-7. La desitjada i esperada via ràpida i gratuïta ‘Autovia A-7. Tram: Castelló –
Hospitalet de l’Infant. Subtram: La Jana – El Perelló. Subtram El Perelló – Hospitalet de
l’Infant’, segueix pendent de que es redactin els projectes constructius respectius. Els
responsables d’aquesta situació són els governs espanyols del PSOE i PP, els quals han
finalitzat els trams d’aquesta autovia en altres indrets del país, mentre deixaven les nostres
comarques esperant.
Els alcaldes ebrencs de la N-340 van reclamar al Ministeri de Foment l’alliberament dels
peatges de l’AP-7, entre Vinaròs/Ulldecona i Hospitalet de l’Infant, per donar solucions
immediates i provisionals a la sinistralitat que patim, i oferint així una alternativa de via ràpida
gratuïta. Lamentablement el Ministeri de Foment en resposta a les demandes formulades va
imposar diferents actuacions al tram de la N-340 entre l’Hospitalet de l’Infant i les Cases
d’Alcanar, rebutjades pels alcaldes i els moviments socials. Entre aquestes, la construcció
d’onze rotondes al mig de la N-340, la limitació de la velocitat màxima a 80 km/h, i
l’establiment d’una doble línia contínua entre el Perelló i l’Hospitalet de l’Infant que prohibeix
els avançaments.
Tant la ministra de Foment del PP, Ana Pastor, com el ministre del PSOE, José Antonio
Ávalos, van anunciar el seu compromís de no renovar la concessió de l’autopista AP-7 quan
venci la concessió a finals de 2019, deixant-la així lliure de peatges. També aquest 2018
s’havien de fer efectives les mesures a les que s’havien compromès el govern espanyol i la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per les quals hi hauria
el desviament obligatori de camions des de la carretera N-340 cap a l’autopista AP-7, entre
Peníscola i Vilafranca del Penedès, i s’aplicarien diverses bonificacions, algunes totals, als
vehicles que circulessin per aquest tram d’autopista.
Superat el primer semestre de 2018, a poc més d’un any que finalitzi la concessió de
l’Autopista AP-7, i després de patir diferents accidents en el nostre tram de carretera N-340,
seguim sense tenir una solució eficient, immediata i òptima a la sinistralitat; és per això que
el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple els següents
ACORDS
PRIMER. Demanar al Ministeri de Foment que de manera immediata ofereixi la gratuïtat
dels peatges de l’AP-7 a tots els vehicles que circulin entre Peníscola/Vilafranca Sud.
SEGON. Demanar al Ministeri de Foment que reconsideri i modifiqui aquelles actuacions en
interseccions i rotondes previstes a la N-340, i publicades al BOE número 142 de 12 de juny
de 2018, que no comptem amb l’aprovació dels ajuntaments dels termes municipals afectats.
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TERCER. Demanar al Ministeri de Foment que coincidint amb la gratuïtat de l’autopista dels
peatges de l’AP-7 reverteixi les mesures implementades a la N-340, que fan referència a la
limitació de velocitat màxima de 80 Km/h i la doble línia contínua.
QUART. Comunicar aquests acords al Ministeri de Foment, Subdelegació del Govern a
Tarragona, els grups polítics del Parlament de Catalunya i Congrés de Diputats, i a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat.”
Intervencions.
La Sra. Elisabet Zapater en relació a aquest punt, diu que passen els anys i que sempre
entem igual o fins i tot pitjor, posen la ratlla continua i limiten la velocitat a 80 km/h., ens diuen
que desviaran la circulació dels camions i no ho fan... Afegeix que els incompliments són
continuats i diu que no sap quantes víctimes haurem de patir degut a unes carreteres que
són pròpies de països subdesenvolupats. Afegeix que totes les demandes que es puguin fer
són convenients i oportunes, i per això el seu grup subscriu aquesta moció i li donarà
recolzament. La Sra. Zapater diu que també s’hauria de demanar la finalització de les obres
del tram entre l’Hospitalet i la Jana, indicant que ens mereixem tenir una autovia, a part de
la gratuïtat. Conclou manifestant que espera que els despatxos de Madrid es posin les piles,
i acabin finalitzant alguna actuació en benefici de tots.
L’Alcalde manifesta que comparteix les queixes exposades per la Sra. Zapater, diu que fa
molts anys que les Terres de l’Ebre són forat negre d’inversions, i que s’ha lluitat i s’ha de
seguir lluitant per tenir les mateixes condicions que altres territoris pel que fa als costos de
transport i desplaçament. L’Alcalde es queixa que l’única solució aportada a aquesta
problemàtica sigui l’establiment d’una línia continua a la carretera, amb limitació de la
velocitat a 80 km/h. posant de manifest la idoneïtat d’aquesta mesura.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
PART DE CONTROL
10è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA, DES DEL NÚM. 2018/101 AL
2018/254.
No es plantegen qüestions per part dels membres assistents en relació als Decrets de
l’Alcaldia que van des del núm. 2018/101 al núm. 2018/254.
11è.- INFORMES DE L’ALCALDIA.
Arribat a aquest punt, l’Alcalde informa del següent:
-

En relació a l’atorgament d’ajudes a la gent gran per a pagar la taxa d’escombraries,
informa que només han hagut cinc peticions, i que si només hi ha aquestes
sol·licituds, en part es pot interpretar com cosa bona, en el sentit que no hi ha gent
gran que es trobi en una situació precària o bé pot haver passat que no es conegui
prou entre els afectats aquesta iniciativa.
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-

Que durant l’any 2017 es van obrir 11 noves activitats al poble, i que fins al maig de
l’any 2018 s’han obert 6 noves activitats més.

-

Que s’han seguit fent gestions per a la cessió del tram de la N-340 que passa per
dintre del nucli urbà. Informa que per acord dels dos grups municipals es van posar
en contacte amb representants d’aquests dos partits a les Corts Generals posant-los
de manifest la problemàtica de la cessió de la N-340 a L’Aldea, per tal que aquests
dos grups de partits polítics presents a Madrid fessin gestions davant del Ministerio
de Fomento. Afegeix que encara no s’ha tingut un resposta del nou govern central
que s’ha constituït recentment. Informa l’Alcalde, que des de l’Ajuntament ja s’ha
enviat una carta al nou ministre de Fomento, posant-li de manifest aquesta
problemàtica.

-

Que l’empresa URPROVEN està realitzant una sèrie d’inspeccions en el terme
municipal pel tema de la regularitció dels valors cadastrals.

-

Que per part de l’Alcaldia i del Primer Tinent d’Alcalde es va trametre una carta
d’agraïment a la família Fortuño de Camarles, per haver deixat a l’Ajuntament un
terreny pertanyent a aquesta família que va possibilitar l’aparcament de vehicles en
les passades Festes de l’Ermita. L’Alcalde manifesta que aquesta cessió
desinteressada va evitar la producció de problemes d’aparcament. Reitera
públicament les gràcies a la família Fortuño de Camarles i agraeix al Regidor Sr.
Simón Falcó la gestió que va fer d’aquest assumpte.

-

Informa que es segueix amb l’execució dels treballs per al desplegament de la fibra
òptica al municipi, que afecten les façanes dels edificis del poble.

-

Informa que s’han rebut permisos de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a
Catalunya, un per a la instal·lació d’unes faroles en zona de domini públic a la
travessia N-340, a l’entrada del poble. I una altre per a la col·locació d’una barana
de protecció peatonal a l’Av. Catalunya, enfront d’una escola d’anglès.

-

Que s’ha donat permís a la EMD de Campredó per a que els equips de futbol
d’aquesta població durant uns dies puguin fer ús del camp de futbol municipal UEA.
donat que durant uns dies es fan uns treballs de millora al camp de futbol de
Campredó, i que el permís s’ha donat amb acord del club UEA.

-

Que s’ha construït un marge de pedra seca a la zona de l’Ermita de L’Aldea, al costat
de la zona de jocs infantils.

-

Que s’ha signat un contracte de lloguer amb la Cooperativa Agrícola de L’Aldea d’un
magatzem per allotjar el material i vehicles de la brigada municipal d’obres i serveis,
prèvia la tramitació d’un expedient de contractació per un procediment obert.

-

Que s’ha ampliat el conveni que l’Ajuntament tenia amb la família Tallada per a la
cessió d’ús gratuïta d’un tros d’arrossar per celebrar les festes de la plantada i la sega
de l’arròs. Dóna les gràcies públicament a la família Tallada-Ravanals per la seva
col·laboració desinteressada.
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-

Que s’ha enviat a l’escola de Policia de Mollet quatre agents de la guàrdia municipal
per a formar-se.

-

Que el passat 2 de juny una representació de l’Ajuntament i del Consell Comarcal del
Baix Ebre van felicitar l’àvia centenària de l’Aldea, Sra. Asunción Lluch Melich.

-

Que recentment s’ha celebrat a L’Aldea la 23a Trobada de Penyes Barcelonistes de
les Terres de l’Ebre.

-

Que s’ha celebrat el primer memorial “Miguel Alegre”, i que s’està molt interès en que
l’any vinent pugui tenir un cartell molt adequat.

-

Es fa un repàs d’obres que s’han anat executant durant aquestes darreres setmanes,
i d’altres que en breu s’iniciaran:
a) S’han executat els treballs consistents en el canvi de la porta d’accés a les
piscines municipals.
b) La climatització de les oficines del servei municipal de guàrdia
c) La sectorització de la climatització de les oficines de l’Ajuntament
d) La instal·lació de les càmeres de videovigilància de velocitat de vehicles de l’Av.
Catalunya.
e) S’ha fet l’arranjament d’una part del paviment de la Plaça de l’Ajuntament.
f) En breu s’iniciaran les obres d’arranjament de dos camins municipals, un és el
Camí Lligallo de les Veles i l’altre és el camí “del Vaquer”.
g) En breu s’iniciaran les obres d’obertura del camí d’accés a l’escola “21 d’abril”.
h) En breu s’iniciaran les obres d’arranjament i millora de l’esplanada situada front
l’antiga estació de RENFE, per ubicar-hi el mercat setmanal.
i) En breu es començaran les obres del segon tram del carril bici del camí de
l’Ermita. Informa que recentment s’ha obtingut una autorització del Departament
d’Agricultura de la Generalitat per fer una petita actuació que inicialment no
estava contemplada en l’autorització donada per la Generalitat.
j) S’han instal·lat unes cambres higièniques al costat de la carpa esplai.
k) En les properes setmanes s’iniciarà el procediment de licitació par a l’adjudicació
de les obres d’arranjament del camí de la Sèquia Mare.
l) Informa que s’estan buscant emplaçaments per ubicar contenidors d’olis usats.
Exposa que aquests contenidors són necessaris per evitar l’abocament d’olis
usats a la claveguera, cosa que provoca problemes a l’adequat funcionament de
la instal·lació depuradora d’aigües residuals.
m) Informa que s’està elaborant documentació tècnica per a la descripció de
l’execució d’obres consistents en l’arranjament del ferm i les voreres en diversos
trams de l’Av. Catalunya.
n) Informa de la instal·lació a les entrades del municipi d’uns plafons on figuren el
logotip “L’Aldea, horta del Delta”.
o) Que s’ha portat a terme l’enderroc d’una arcada de gran alçada ubicada al
magatzem de sal, la qual es trobava en estat molt deteriorat.
p) Que hi ha previst fer unes obres per ampliar la vorera situada a l’alçada de la
rotonda del creuament de les carreteres N-235 i N-340.
q) Que a la Plaça de Pompilio s’ha instal·lat una zona esportiva. Informa que està
previst que la seva inauguració tingui lloc a les properes festes del barri de
l’Estació.
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r) Que de forma imminent s’iniciaran les obres de reforma del Casal de Joves per
allotjar el servei de biblioteca. Comunica que les obres s’han adjudicat per import
de 59.774 euros, i que primer es començarà per la part interior del Casal, per
evitar interferències durant els dies de la Festa Major del municipi.
s) Que s’han instal·lat uns pipicans en diversos punts del poble, per facilitar un lloc
adequat on els gossos puguin fer les seves necessitats.
t) Que s’executarà per part de Fomento unes obres d’arranjament al voltant del
pontet petit de l’antiga via.
u) Informe de la previsió d’executar petits arranjaments en les vocanades de
diversos carrers del poble.
v) Es conclou aquest punt informant que l’Ajuntament de L’Aldea ha aconseguit el
segell Infoparticipa 2017 a la qualitat i la transparència de la comunicació pública
local. Afegeix que en aquesta edició s’ha aconseguit un 100 %, felicita al Regidor
responsable de Mitjans de Comunicació, Sr. Simon Falcó i Moreso, i també al Sr.
Joan Rallo i Ventura pel seu treball en aquest assumpte, i fa extensiva aquesta
felicitació a la resta de personal de l’Ajuntament, que amb el seu treball han fet
possible la concessió d’aquesta distinció.
12è.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Elisabet Zapater pregunta com està el tema referit a l’adquisició dels terrenys d’ADIF.
La Secretària respon que per part d’ella ja s’ha redactat un esborrany d’acta d’ocupació i
pagament d’aquests terrenys, i que s’ha donat trasllat de la mateixa a ADIF per a que es
pronunciïn sobre si la troben correcta o no i fixar un dia per a la seva signatura.
La Sra. Zapater pregunta quin ús es té pensat per l’edifici de pisos que entra dintre del paquet
d’aquesta expropiació.
L’Alcalde respon que en l’actualitat s’estan estudiant dos possibilitats, i una tercera opció de
la qual encara no vol dir res donat la immaduresa de la idea. Informa que una possibilitat és
ubicar un viver d’empreses, i l’altra possibilitat és ubicar un hotel d’entitats. La tercera opció,
seria parlar amb Serveis Socials, i destinar l’edifici a ús vinculat amb aquests serveis.
La Sra. Zapater pregunta si hi ha previst fer alguna actuació amb els pluvials de la rotonda,
indicant que fa poc hi va haver unes pluges molt intenses que van provocar inundacions a la
zona.
El Sr. Simon Falcó indica que allí ja es va actuar en el seu moment, indica que just al davant
de l’establiment que hi ha prop d’aquesta rotonda hi ha un embornal amb suficient capacitat
per poder evacuar l’aigua procedent de la pluja, si bé es cert que davant d’episodis singulars
de forta pluja es produeixen aquestes inundacions, que triguen més temps en evacuar-se.
La Sra. Zapater pregunta si la resposta que ha donat el Sr. Simon Falcó vol dir que considera
que tot és correcte i no es farà res.
El Sr. Falcó respon que ell no ha dit això, sinó que entén que l’obra és millorable, però que
ara la carretera no és de l’Ajuntament sinó de Fomento, i s’ha reclamat moltes vegades a
aquest Ministeri la millora d’aquesta instal·lació, així com altres mancances que hi ha a l’Av.
Catalunya.
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La Sra. Zapater pregunta quines altres accions té previst fer l’equip de govern amb el nou
logotip aprovat, a part de les que ja ha informat fins ara.
L’Alcalde respon que se seguirà amb una política de promoció d’aquest logotip per mig de
les televisions locals, per les xarxes locals, i fer tramesa a les cambres de comerç de Tortosa,
Tarragona i Barcelona per tal que es pugui difondre en la captació de possibles inversors,
aquesta tramesa hauria d’anar acompanyada d’un dossier amb un llistat d’ofertes que donen
resposta a possibles necessitats que es puguin plantejar, en concret posar com a valor del
municipi la seva situació geogràfica i la seva connexió amb diferents vies de comunicació, i
la seva política municipal de baixa fiscalitat.
La Sra. Zapater pregunta si s’ha pensat alguna cosa respecte la possibilitat que aquest segell
pugui ser utilitzat per les empreses locals.
L’Alcalde respon afirmativament, que s’ha de treballar per a que això sigui possible, i en
aquest sentit s’han de determinar i definir unes condicions per aquest objectiu.
La Sra. Zapater pregunta quines empreses podrien fer ús d’aquest segell.
L’Alcalde respon que serien les empreses de tots els sectors.
La Sra. Zapater en relació a la política fiscal de l’Ajuntament i pel que respecta a l’ICIO diu
que l’Ajuntament en lloc d’haver fet dos rebaixes del tipus impositiu minses, haguera pogut
fer una rebaixa més substanciosa d’un sol cop en l’època forta de la crisi econòmica.
La Sra. Zapater pregunta si l’equip de govern,- ara que d’aquí poc començaran les obres del
segon tram del carril bici-, estan contents en les obres fetes de la primera fase, ja que al poc
temps d’haver fet aquest carril han aparegut clots.
L’Alcalde respon que sí s’està satisfet d’aquestes obres i en realitat amb qui no s’està content
és amb la gent que destrueix de forma irresponsable la separació entre carril bici i l’asfaltat,
i afegeix que la superfície del terreny del carril es conserva en terra, tal com va ser
concebuda ja que no es volia un carril bici amb estructura de formigó.
La Sra. Zapater exposa que quan ella ha formulat aquesta pregunta es referia als clots que
han aparegut a la zona asfaltada, i pregunta si és normal que apareguin aquests clots
després de tan poc temps d’haver-se fet les obres.
L’Alcalde respon que els clots s’han produït després de tres aiguats de forta intensitat, i que
l’arranjament d’aquests forma part del manteniment ordinari del camí.
La Sra. Zapater exposa que, si en lloc d’haver fet una simple arruixada d’asfalt s’hagués
posat una capa d’asfalt possiblement no s’hagueren produït aquests clots.
El Sr. Alcalde respon que l’equip de govern no és partidari de posar una cap d’asfalt al carril
bici.
La Sra. Zapater respon que ella no s’està referint pròpiament al carril per on passen les bicis,
sinó al camí adjacent per on transcorren els vehicles.
L’Alcalde respon que en aquest camí ja es va posar una capa d’asfalt.
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La Sra. Zapater respon que no, que l’únic que es va fer és un ruixada d’asfalt.
El Sr. Falcó respon que es va fer un doble reg asfàltic.
La Sra. Zapater exposa que ella s’ha informat tècnicament sobre aquesta qüestió, i que no
és el mateix fer un doble reg asfàltic que posar una capa consistent d’asfalt, i afegeix que si
s’haguera posat aquesta capa, el camí tindria més consistència i s’evitaria la formació
d’aquests clots.
La Sra. Zapater diu que si la segona fase del carril bici s’ha de fer amb reg asfàltic, al poc
temps hi haurà clots i això repercutirà en un augment dels costos de manteniment d’aquesta
via.
L’Alcalde respon que la segona fase es farà amb reg asfàltic perquè si es fa en aglomerat
en calent, els costos s’eleven molt, i surt més a compte fer l’obra amb reg asfàltic malgrat
que després s’hagin de reparar els clots que hi puguin aparèixer. Per altra banda l’Alcalde
comunica que els tècnics informen que un arranjament d’un camí en aglomerat calent incita
a que hi hagi una circulació de vehicles a una velocitat més elevada, i per altra banda diu
que en una via on hi ha circulació de maquinària agrícola pesada, sigui el camí de reg asfàltic
o d’aglomerat en calent no elimina el risc de produir-se clots, i és molt més econòmic arranjar
aquests clots en una via acabada en doble reg asfàltic que una via pavimentada en
aglomerat en calent. L’Alcalde conclou la seva intervenció indicant que s’ha optat pel reg
asfàltic, perquè els sembla l’opció més sostenible.
La Sra. Zapater respon que malgrat les explicacions donades per l’Alcalde és possible que
hi hagin opinions tècniques discrepants.
L’Alcalde respon que si és possible que hi hagin opinions tècniques discrepants.
La Sra. Zapater exposa que abans l’Alcalde ha informat de l’acte de felicitació a l’àvia
centenària de L’Aldea, afegeix que en aquest acte hi va haver una representació de
l’Ajuntament, en la qual no van estar convidats els membres del seu grup municipal. La Sra.
Zapater voldria saber quins són els criteris que s’utilitzen per determinar aquells actes de
l’Ajuntament on sí se’ls convida i en altres no. Afegeix que aquesta pregunta s’ha plantejat
dos vegades en vàries sessions de la Comissió de Seguiment, i el seu grup encara està
esperant una resposta.
L’Alcalde respon que els membres del grup del PdeCAT assisteixen a un bon nombre d’actes
i que això complau a l’equip de govern. En segon lloc, afegeix l’Alcalde, que durant aquest
mandat s’ha avançat molt en la relació govern i oposició, indica que això és fruit de l’esforç
de tots ; indica que s’ha creat una Comissió de Seguiment, la qual abans no existia i
suggereix que de cara al nou mandat es moduli aquest òrgan com una comissió informativa;
s’ha facilitat que en els mitjans audiovisuals hi tinguin accés els membres de l’oposició, i per
tant considera que han hagut diverses mostres que posen de manifest la voluntat del govern
de ser receptius al grup municipal de l’oposició. Dit això, l’Alcalde manifesta que la
competència relativa a la representativitat de l’Ajuntament és una atribució de l’Alcaldia, i de
la mateixa manera que l’Alcalde delega competències de gestió sobre diverses àrees, com
per exemple joventut, cultura, ensenyament... és ell també qui en un moment donat pot
decidir la delegació d’aquesta representativitat en qui consideri oportú o pot decidir si en un
determinat acte ha d’assistir acompanyat de 3 ó 8 regidors.
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La Sra. Zapater manifesta que de la resposta que li ha donat l’Alcalde no li queda clar encara
en quins actes poden assistir els regidors del seu grup i en quins no, i que de la resposta
que s’ha donat per part de l’Alcaldia, sembla com si encara s’haguera de donar les gràcies
a aquesta per existir.
L’Alcalde li diu a la Sra. Zapater que en la resposta que li ha donat no ha utilitzat el sarcasme
per a res, i que ha procurat ser molt curós i respectuós en la resposta que li ha donat.
La Sra. Zapater diu que certes persones es poden sentir ofeses en la resposta que ha donat
l’Alcalde, amb cert aire de superioritat, ja que ha dit que corresponia a ell decidir qui anava
o no en aquests actes.
La Sra. Zapater manifesta que quan es fa alguna cosa i es diu que l’Ajuntament hi participa,
els regidors del PdeCAT també són l’Ajuntament de L’Aldea, perquè són regidors de
l’Ajuntament, i com a regidors no solament tenen deures sinó també tenen drets, i per tant
en els actes en els que es dona un premi o es va a visitar el primer nadó o es va a
commemorar el centenari de certa persona, considera que els regidors del seu grup com a
membres electes del consistori han d’estar presents.
L’Alcalde respon que això és el que considera la Sra. Zapater, però ell entén que com Alcalde
li correspon la representació de l’Ajuntament i això no ho diu ell personalment, sinó que ho
estableix l’art. 21 de la Llei de bases de Règim Local, i en definitiva com ha sigut el resultat
d’unes eleccions municipals que l’han portat a ser Alcalde, s’ha de respectar l’ús que ell en
faci de les potestats que li atribueix la normativa vigent, i els membres del PdeCAT han
d’assumir el lloc que els correspon com a grup que s’ha situat a l’oposició, i conclou que hi
ha actes on s’ha considerat que han d’estar tots els regidors i altres on s’ha cregut que només
havien d’estar els regidors de l’equip de govern.
La Sra. Zapater diu que són molt conscients del número de vots que van obtenir les darreres
eleccions, com tampoc l’equip de govern no es podrà queixar de la col·laboració que li ha
brindat el seu grup al llarg de tot el mandat municipal. Conclou la seva intervenció indicant
que quan es parla de l’Ajuntament de L’Aldea, es parla dels 11 regidors, i si en un acte s’ha
de dir que l’ajuntament estava present, quan en realitat en aquest acte no van ser convidats
els 11 regidors, només s’ha de parlar de l’equip de govern i no pas de l’Ajuntament, i acaba
preguntant si podran saber d’alguna manera quin és el criteri que s’utilitza per ser
coneixedors d’aquells als que seran convidats i a quins no.
L’Alcalde es reitera en les explicacions donades anteriorment, i li posa l’exemple d’allò que
es va decidir per part del CCBE en l’acte de felicitació de la centenària de l’Aldea, Sra.
Asunción. L’Alcalde li fa notar a la Sra. Zapater que en representació del CCBE només va
acudir la Presidenta del CCBE acompanyada d’una Consellera d’una Àrea, de forma que no
van acudir tots els membres del CCBE.
La Sra. Zapater respon que en cas del CCBE això està preestablert, en canvi no passa així
en el cas de l’Ajuntament de L’Aldea.
La Sra. Zapater diu que en el cas de l’Ajuntament de L’Aldea aquesta és una qüestió que es
deixa al lliure arbitri de l’Alcalde. La Sra. Zapater diu que no els acaba de quedar clar en
quins actes estan vetats.
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L’Alcalde respon que quan hagin de participar se’ls farà saber, que aquesta és una qüestió
que ha de valorar l’Alcaldia juntament amb l’equip de govern, en funció de cada acte.
EL Sr. Rafa Puente pregunta si han decidit fer alguna millora en relació als WC del ball de
les Festes Majors, donat el suggeriment que va fer el seu grup l’any passat en relació a
aquest tema.
El Sra. Falcó respon que aquests lavabos seran iguals com els dels altres anys, si bé s’ha
fet una reparació s’han il·luminat.
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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