ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 4/2018.
Data: 21 de setembre de 2018.
Hora d’inici: 21:30 hores.
Hora d’acabament: 22:45 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

- En Daniel Andreu i Falcó.
- ERC-AM
- Simón Falcó i Moreso
- ERC-AM
- Miriam Ferrando i Blesas
- ERC-AM
- Natividad Bernal i Bermudez
- ERC-AM
- Albert Curto i Zapater
- ERC-AM
- Albert Borràs i Tafalla
- ERC-AM
- Antoni Gilabert Rodríguez
- ERC-AM
- Carlos Bertomeu Domingo
- ERC-AM
- Elisabet Zapater i Alifonso
-PDECAT.
sessió durant el segon punt de l’ordre del l’ordre del dia
- Jose Mª Pujol i Perella
- PDECAT
- Rafa Puente i Batlle
- PDECAT

S’incorpora

a

la

Secretària:
- Mª Rosa Pons i Ferré.
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-un de
setembre 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 SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNY DE
2018.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena l’esborrany de l’acta que si s’escau s’ha d’aprovar i que és la
relativa a la sessió ordinària del dia 28 de juny 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 28
de juny de 2018.
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Votació.S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 28 de juny de 2018 (la Sra. Elisabet Zapater encara no era present a la
sessió en el moment de votar-se aquest punt)
2n.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2017.
NÚM. EXP. 2018/431.
L’Alcalde dona compte de l’acord d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal
2017, adoptat en sessió de data 30 d’abril de 2018 per la Junta de Govern Local, el
qual transcrit literalment és el següent:
“ÚNIC.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL 2017. EXP. 2018/431.
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“1. ANTECEDENTS
1.1. En data 26 d’abril de 2018 l'Alcalde va sol·licitar informe a la secretaria interventora.
1.2. En data 26 d’abril de 2018 Secretaria - Intervenció va emetre informe sobre la
tramitació de la liquidació del pressupost del 2017.
1.3. En data 26 d’abril de 2018 Secretaria - Intervenció va emetre informe sobre el
compliment dels resultats obtinguts a la liquidació.
1.4 En data 26 d’abril de 2018 la secretaria-interventora va emetre informe sobre el
càlcul dels objectius del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, de la regla
de la despesa i del límit del deute de la liquidació del pressupost de l'exercici 2017.
1.5 Elaborada la liquidació del pressupost de l'exercici 2017 a 31 de desembre del
mateix exercici, s'obté el següent resultat:
1.5.1. Pressupost de despeses:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

4.104.388,28
478.568,78
4.582.957,06
4.087.457,67
4.017.553,22
3.107.335,25
910.217,97

2. Exercicis tancats :
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici:
Baixes, anul·lacions, cancel·lacions:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici:

186.265,03
31.378,35
154.886,68
0,00

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

910.217,97
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1.5.2. Pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs:
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.214.850,00
478.568,78
4.693.418,78
3.889.195,64
36.652,91
0,00
3.279.415,42
573.127,31

2. Exercicis tancats :
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Baixes:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:

1.821.878,45
287.379,82
743.626,27
790.872,36

DEUTORS PENDENT DE COBRAMENT:

1.363.999,67

1.5.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
AJUNTAMENT DE L'ALDEA
Exercici Comptable:

2017

RESULTAT PRESSUPOSTARI

a. Ope r acions cor r e nts

DRETS
RECONEGUTS
NETS
3.753.001,67

b. Altr e s ope r acions no finance r e s
1. Total ope r acions no finance r e s (a+b)
2. Actius finance r s

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI

AJUSTOS

RESULTAT
841.829,64

99.541,06

1.106.381,19

-1.006.840,13

3.852.542,73

4.017.553,22

-165.010,49

0,00

3. Pas s ius finance r s

2017

OBLIGA CIONS
RECONEGUDES
NETES
2.911.172,03

0,00

0,00

0,00

3.852.542,73

4.017.553,22

-

-

0,00

-

0,00

165.010,49

AJUSTOS:
4. Cr è dits gas tats finançats am b r om ane nt de tr e s or e r ia pe r a
de s pe s e s gr als .

368.821,51

5. De s viacions de finançam e nt ne gatiu de l'e xe r cici

0,00

6. De s viacions de finançam e nt pos itiu de l'e xe r cici

0,00

203.811,02

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

1.5.4. Romanent de tresoreria:
AJUNTAMENT DE L'ALDEA
Exercici Comptable: 2017

ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12
IMPORTS ANY 2017
1. (+) Fons líquids

1.403.829,37

2. (+) Dre ts pe nde nts de cobram e nt

1.416.677,09

(+) de l Pre s s upos t corr e nt

573.127,31

(+) de Pre s s upos tos tancats

790.872,36

(+) d'ope racions no pre s s upos tàrie s

52.677,42

3. (-) Obligacions pe nde nts de pagam e nt
(+) de l Pre s s upos t corr e nt
(+) de Pre s s upos tos tancats
(+) d'ope racions no pre s s upos tàrie s

1.007.949,12
910.217,97
0,00
97.731,15

4. (+) Partide s pe nde nts d'aplicació

36.729,26

(-) de cobram e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació pre s s upos tària

21.336,36

(+) de pagam e nts re alitzats pe nde nts d'aplicació pre s s upos tària

58.065,62

I. Rom ane nt de tre s ore ria total (1 + 2 - 3)
II. Saldos de dubtós cobram e nt
III. Excé s de finançam e nt afe ctat
IV. Rom ane nt de tre s ore ria pe r a de s pe s e s ge ne rals (I - II - III)

1.849.286,60
523.651,17
0,00
1.325.635,43

1.5.5. Romanents de crèdit:
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El total de romanents de crèdit ascendeix a 565.403,84€.
Dintre d’aquests romanents no s’han apreciat romanents que hagin de ser
d’incorporació obligatòria d’acord amb allò que disposa l’art. 182.3 del RDL 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb les previsions contingudes a l’article 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals en el
pressupost municipal de 2018 es podran incorporar voluntàriament els romanents de
crèdit que es trobin en alguna de les situacions següents:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, així com les transferències
de crèdit, que hagin estat concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim
trimestre de l’exercici.
b) Els crèdits que emparin compromisos de despesa d’acord amb l’article 176
d’aquesta llei.
c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats.
Aquests crèdits d’incorporació voluntària, s’incorporaran si existeixen recursos
suficients una vegada acordada la distribució del superàvit.
1.6. Càlcul de la capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació
del pressupost.
L'article 11.4 de la LOEPSF estableix que les corporacions locals han de mantenir una
posició d'equilibri o superàvit pressupostari.
El càlcul de la capacitat o necessitat de finançament en els ens sotmesos a pressupost
s'obté per diferència entre els imports dels capítols 1 a 7 d'ingressos i els capítols 1 a 7
de despeses, prèvia aplicació dels ajustos motivats per la diferència de criteri entre la
comptabilitat nacional i la pressupostària.
L'entitat local presenta una necessitat de finançament per import de 291.195,72 €
d'acord amb el següent detall:
Quadre 1. Càlcul de l'estabilitat
Ingressos no financers
Despeses no financeres
Superavit no financer
Ajustos d'ingressos
Recaptació
PTE
Interessos
Ajustos de despeses
Compte 413
Adquis. pagam. aplaçat
Interessos
Lísing
Execució d'avals
Aportacions de capital
Ingressos ajustats
Despeses ajustades
Capacitat de finançament

Import
3.852.542,73
4.017.553,22
-165.010,49
-126.185,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.726.357,50
4.017.553,22
-291.195,72
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1.7. Compliment de la regla de la despesa
A fi de determinar si l'entitat local, en termes consolidats, compleix amb la Regla de la
Despesa, caldrà comparar l'import màxim establert en la liquidació del 2016 amb
aquell que es desprèn de la liquidació del 2017.
La despesa computable de l'exercici 2017 serà la no financera, exclosos els interessos
del deute, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents
d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de finançament
de les Corporacions Locals, les despeses finançades amb superàvit de la liquidació i,
si escau, aplicarem els ajustos que estableix la tercera edició de la “Guia per la
determinació de la Regla de la despesa de l’article 12 de la Llei 2/2012 Orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per a les Corporacions Locals”, de
la IGAE.
Aquest resultat el compararem amb l'obtingut en la liquidació del 2016 a la qual
aplicarem la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia
espanyola que del 2016 al 2017 és del 2,1% i, si s’escau, afegirem els increments
normatius amb caràcter permanent (i anàlogament les disminucions de recaptació
avalades per canvis normatius).
En el quadre següent es detallen els càlculs realitzats a fi d'analitzar si la liquidació del
pressupost 2017 compleix amb l'objectiu de la regla de la despesa. En aquest cas,
l'entitat local no compleix la Regla de la despesa amb un marge de 567.938,19 €.
Conce pte
Suma cap.1 a 7 de despeses sense interessos
AJUSTOS (Càlcul despeses no financeres segons
el SEC)
-Venda de terrenys i altres invers ions reals .
+/-Invers ions realitzades per com pte d'un ens local.
+/-Execució d'avals .
+Aportacions de capital.
+/-As s um pció i cancel· lació de deutes .
+/-Des pes es realitzades a l'exercici pendents
d'aplicar a pres s upos t.
+/-Pagam ents a s ocis privats realitzats en el m arc de
les As s ociacions público privades .
+/-Adquis icions am b pagam ent ajornat.
+/-Arrendam ent financer.
+Prés tecs
-Invers ions realitzades per la Corporació local per
com pte d'altres Adm inis tracions Públiques
Altres
Despeses no financeres en termes SEC excepte
interessos del deute
-Pagam ents per trans ferències (i altres operacions
internes ) a altres ens que integren la Corporació
Local
- Despesa finançada amb fons finalistes
procedents de la Unió Europea o d'altres
Administracions públiques
Unió Europea
Es tat
Com unitat Autònom a
Diputacions
Altres Adm inis tracions Públiques
- Trans ferències per fons dels s is tem es de
finançam ent
- Despesa finançada amb superàvit de la liquidació
Total despesa computable a l'exercici
Taxa de referència de creix. del PIB
Despesa computable incrementada per la taxa de
referència
+ Canvis norm atius que s upos en increm ents
perm anents de la recaptació
- Canvis norm atius que s upos en decrem ents
perm anents de la recaptació
a) LÍMIT DE LA REGLA DE LA DESPESA (EX. n-1)
b) TOTAL DESPESA COMPUTABLE (Exercici n)
Marge d'incompliment
% Variació de la des pes a com putable (5-1/1)

Liquida ció
e x e rcici 2016
3.362.167,94

Liquida ció
e x e rcici 2017
4.017.553,22

-80.724,95

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-80.724,95

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

3.281.442,99

4.017.553,22

0,00

0,00

288.242,12

403.440,22

0,00
0,00
49.703,89
196.471,50

0,00
0,00
43.429,08
360.011,14

42.066,73

0,00

0,00

0,00

9.680,00

0,00

2.983.520,87

3.614.113,00

0,021
3.046.174,81
0,00
0,00
3.046.174,81
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1.8. Anàlisi de l’objectiu de sostenibilitat
1.8.1. Deute públic:
L’article 13.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, únicament defineix un objectiu sectorial i no individual de deute
per al subsector de l’administració local.
No es disposa de desenvolupament normatiu que informi de com determinar i aplicar
aquest percentatge. No obstant això, els límits d’endeutament aplicables a cadascuna
de les entitats locals es regulen al TRLRHL, és a dir, el 110% dels ingressos corrents
liquidats consolidats.
El volum de deute viu a 31/12/2017, en termes de percentatge sobre els ingressos
corrents ajustats minorant els ingressos afectats, és el següent:

1(+)
2(-)
5
6
7
8

Nivell de deute viu
Ingressos liquidats consolidats: Cap. 1 a 5
CCEE, QQUU, Altres
Total ingressos corrents consolidats ajustats: (1-2)
Deute viu a 31 de desembre a llarg termini
Deute viu a 31 de desembre a curt termini
Ràtio de deute viu consolidat: (5+6/4)

Import
3.753.001,67
70.382,13
3.682.619,54
0,00
0,00
0,00%

1.8.2. Període mig de pagament
El PMP del quart trimestre informat al MINHAP ha estat de 10,78 dies.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre.
•

El resultat pressupostari de l’exercici.

•

Els romanents de crèdit.

•

El romanent de tresoreria.
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4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat.
L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla
econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
5. Atesa la nova redacció de l'art. 32 de la LOEPSF, que regula la norma general del
destí del superàvit pressupostari, en el cas que la liquidació del pressupost posi de
manifest un superàvit pressupostari, aquest es destinarà a reduir el nivell
d'endeutament net, sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior
a l'import del superàvit a destinar a la reducció del deute, tenint en compte la nova
disposició addicional sexta de la LOEPSF, on es regulen les regles especials per
aquesta distribució i destí del superàvit.
6. D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen
les liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals
formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de Comptabilitat
d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats
complementaris; les obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no
imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de l’exercici anterior del deute
viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de Comptes i
l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
7. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20
d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de
pressupostos.
Atès a l’exposat i en virtut de les delegacions conferides per l’Alcaldia a la Junta de
Govern Local, en base al Decret 47/2015 de data 2 de juliol es proposa l’adopció de
L’ACORD següent:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, en els termes que
consta a l’expedient, i que resulta el següent:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Resultat pressupostari ajustat: 203.811,02 €
Romanent de Tresoreria per a despesa general: 1.325.635,42 €
Romanent de Tresoreria per a despesa general ajustat: 1.325.635,42 €
Incompliment de la Regla de la Despesa per import de: 567.938,19 €
Necessitat de finançament: 291.195,72 €
Rati Deute viu: 0,00%
Període mig de pagament: 10,78 dies.
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2. La liquidació del pressupost de l’entitat incompleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i la regla de la despesa.
L’entitat local té un pla econòmic financer en vigor amb horitzó 2018, per la
qual cosa ha d’adoptar les mesures oportunes a fi que al venciment es
compleixen els objectius i regla de la despesa.
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que es
celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.”
Els membres assistents es donen per assabentats.
3r.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL
DE L’EXERCICI 2017. NÚM. EXP. 2018/738.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Identificació de l’expedient
Expedient d’aprovació del Compte General 2017 nº expedient 2018-738.
Fets
1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com
encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
2. La secretaria intervenció va emetre informe en data 13 de juliol de 2018.
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del
Compte General 2017, en data 6 d’agost de 2018.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual
s’han presentat les següents reclamacions:
Fonaments jurídics
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte
General de l’entitat local mostrarà la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera,
dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen que
el Compte General estarà integrat pel de la pròpia entitats, el dels organismes
autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa
que els municipis amb població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit
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territorial superior acompanyaran, a més, al Compte General una memòria justificativa
del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau en què
s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i aconseguits amb
el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article
116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les
Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els estats i comptes de l’entitat local, així com
dels organismes autònoms i de les societat mercantils amb capital íntegrament de
l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici següent
al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny
s’ha de sotmetre a informe de la Comissió Especial de Comptes.
El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al
públic per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran
presentar reclamacions, objeccions o observacions. Una vegada examinats aquests
per la Comissió especial i fetes les comprovacions necessàries, s’emetrà un nou
informe.
El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre
acompanyat dels informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions
presentades.
L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament
aprovat al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de
Comptes i la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa
telemàtica dels comptes generals de les entitats locals permet que les entitats locals
de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte General mitjançant un únic
procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte General en ambdues
institucions a tots els efectes.
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte
General de l’entitat local i de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç
de situació, el compte del resultat econòmic patrimonial, l’estat de liquidació del
pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
També disposa que caldrà afegir la següent documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos
comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats
anteriorment al Compte General s’hi acompanyaran:
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- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una participació
majoritària.
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior ni integrades al
Compte General.

7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial
de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació. Afegeix
que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà
de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i
la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats
amb els comptes que s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva
representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el
sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les
que corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb
llur legislació específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya disposa que el Compte General i la
documentació complementària han d'ésser a disposició dels membres de la comissió,
perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies abans de la primera
de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte
essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no
requereix la conformitat amb les actuacions que s’hi reflecteixen, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
Per tot l’exposat es proposa al Ple d’adopció de l’Acord següent:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 20.362.149,40 euros, un
passiu de 20.362.149,40 euros i una capacitat de finançament de -291.195,72 euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un
resultat de 464.804,08 euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 840.348,50 euros, unes obligacions pendents de pagament de 910.217,97 euros, i
un resultat pressupostari ajustat de 203.811,02 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici,
es parteix d’un patrimoni net de 18.835.074,97euros i al final de l’exercici hi ha un
patrimoni net de 19.315.763,91 euros.
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- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha
hagut en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 612.858,70
euros i s’arriba a unes existències finals de 1.403.829,37 euros.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del
pressupost.
i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències
finals de 1.403.829,37 euros.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.”
Intervencions.L’Alcalde indica que aquest punt prèviament ha estat dictaminat per la Comissió
Especial de Comptes, informa que en la sessió d’aquesta Comissió per examinar el
Compte General, la portaveu del PDCAT va formular un seguit de dubtes, els quals
s’ha procurat esclarir-los per escrit.
Seguidament pren la paraula la Sra. Elisabet Zapater, com a portaveu del grup
municipal del PDCAT, i exposa que tot i que el seu grup ha rebut una resposta a les
seves preguntes, el seu grup no votarà a favor d’aquest Compte General ja que
consideren que no representa la imatge fidel de la situació financera-patrimonial de
l’Ajuntament, per diversos motius que passa a exposar. Un primer motiu que exposa
és el fet que s’hagi inclòs en l’apartat de terrenys i béns naturals, els 450.000 €
procedents de l’adquisició dels immobles que van ser objecte d’expropiació a l’entitat
ADIF, indica que tenint en compte que l’acta de pagament i ocupació d’aquets terrenys
es va realitzar el passat mes de juliol, no és adequat reflectir-ho al Compte de l’any
2017 com si ja es disposes de la propietat.
En relació a aquesta objecció, per part de secretaria-intervenció, s’informa que s’ha
pres en consideració el moment d’aprovació del reconeixement de l’obligació, que va
tenir el lloc el desembre de 2017, quan el Ple va aprovar el just preu de l’expropiació,
per poder-ho imputar pressupostàriament el pressupost de 2017, i en interpretació del
pla general comptable i la corresponent instrucció de comptabilitat.
La Sra. Elisabet Zapater, considera que aquesta interpretació és errònia, tal com es
desprèn del punt 5 del marc conceptual de la comptabilitat pública, i reitera que
aquesta adquisició d’immobles no es podia comptabilitzar al 2017, ja que la propietat
no s’ha adquirit fins el 2018, i que per tant no es podia activar al balanç.
Seguidament la Sra. Zapater posa de manifest que en el Compte General del 2017 no
s’ha registrat l’adquisició de l’equipament de la SCRUA. Seguidament, per part de la
secretària-interventora es reconeix aquest fet, i indica que ha estat una omissió, la qual
s’ha reconegut explícitament en la pròpia documentació del Compte.
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La Sra. Zapater en relació a la comptabilització de l’expropiació d’ADIF, també indica
que de la totalitat de l’import comptabilitzat, no s’ha discriminat quina part eren terrenys
i quina part eren edificacions, de manera que els actius no es troben especificats.
En relació a questa objecció, per part de secretaria-intervenció s’informa
desembre de 2017, no es disposava d’una valoració desglossada.

que al

Seguidament la Sra. Zapater indica que aquest Compte, al igual com ha succeït en els
anteriors 6 anys, segueix contemplant tot un seguit d’ingressos pendents d’aplicació,
referents a les aportacions efectuades per la crisi de la Cooperativa.
La Sra. Zapater indica que ha pogut comprovar del quadre -del Compte- relatiu a les
contraccions, que el gruix de l’adjudicació directa és considerable, i espera que aquest
tema quedi més limitat a partir de la nova Llei de Contractes.
La Sra. Zapater també indica que hi ha un llistat considerable de drets reconeguts
d’exercicis tancats, i que algun data de 1999, i no entén per quin motiu encara apareix
aquest dret a la comptabilitat, ja que considera que està cancel·lat.
Per part de secretaria-intervenció s’exposa que si es tracta d’un ingrés municipal públic
quina recaptació està delegada a Base-Diputació de Tarragona, el criteri que es
segueix és que no es dona de baixa fins que en les relacions anuals de fi d’any, el
propi ens delegat no ho dona de baixa. La Secretària apunta, que en la Comissió
Especial de Comptes ja es va comentar la conveniència de mantenir una reunió amb
Base per veure què es pot fer amb aquets imports tan antics.
La Sra. Zapater exposa què no se li ha aclarit un import d’uns 12.248 euros d’unes
contribucions especials del 2003. Per part de la secretària s’informa que la base
d’aquest apunt és la relació passada per Base-Diputació de Tarragona a l’Ajuntament
de fi any.
La Sra. Zapater indica que la mateixa diligència que es té en donar de baixa
obligacions reconegudes procedents d’exercicis anteriors, també s’hauria de tenir en
donar de baixa els drets reconeguts d’exercicis anteriors, que seran incobrables ja que
això distorsiona la imatge financera-econòmica-patrimonial de l’Ajuntament.
La Sra. Zapater indica que tampoc li ha quedat clar un import referent a una subvenció
d’uns 17.000 euros, per a la Llar d’Infants, que s’havia de retornar, i que per això
figurava com a deute, assenyala que no sap quines condicions es va incomplir.
La secretària informa que es va donar una subvenció de 17.100 euros destinada a
finançar les despeses del menjador dels infants de l’escola bressol que reunissin
determinades condicions, indica que es va lliurar la totalitat d’aquest import prèviament
a la justificació de les despeses efectives, i com sigui que no es va poder distribuir tot
l’import entre tot l’alumnat per no reunir les condicions exigides en les bases, la part
sobrant s’ha de retornar, i per això es va computar com a deute.
La Sra. Zapater indica que enguany, en el Compte, s’ha començat a amortitzar
l’immobilitzat intangible, seguint la sugerència que ella mateixa va fer l’any passat i,
pregunta que en el quadre de l’immobilitzat intangible hi ha una partida de 160.000
euros, què voldria saber a què correspon dintre d’això un import de 136.000 euros.
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La secretària informa que d’aquesta partida es van identificar diversos plans de
seguretat així com plans d’urbanisme, però que no pot assegurar amb certesa de
quins plans es tracta, donat que l’anotació consta d’anys anteriors.
La Sra. Zapater conclou la seva intervenció manifestant que el seu grup votarà en
contra d’aquest punt.
L’Alcalde agraeix a la secretària-interventora l’explicació que ha donat en relació a les
diverses qüestions plantejades i indica que l’important és que l’Ajuntament disposa ja
de la propietat dels terrenys d’ADIF, i que el fet de reconèixer l’obligació al 2017 és un
aspecte positiu per a la regla de la despesa, ja que contribueix a ampliar el marge de
maniobra de l’Ajuntament, la qual cosa revertirà en més serveis per a la població
aldeana.
Votació.APROVAT per 8 VOTS A FAVOR de Daniel Andreu i Falcó, Simón Falcó i Moreso,
Natividad Bernal i Bermudez, Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater,
Albert Borràs i Tafalla, Antoni Gilabert Rodríguez, Carlos Bertomeu Domingo i 3
VOTS EN CONTRA d’Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa
Puente i Batlle
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL D’UN EXPEDIENT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT. NÚM. EXP. 2018/672.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Identificació de l’expedient
Expedient de modificació 2/2018 de crèdits mitjançant suplement de crèdit.
Núm. expedient 2018/672.
Fets
En el pressupost municipal de l’any 2017 es va consignar un import inicial de 60.000€
a l’aplicació pressupostaria 920/22703 destinat a finançar les despeses del servei de
recaptació a favor a Base-Gestió d’Ingressos de la Diputació de Tarragona.
No obstant aquesta previsió, com a conseqüència de l’execució de despeses
corresponents a altres partides vinculades jurídicament a l’aplicació 920/22703, el
crèdit a nivell d’aquesta aplicació va anar disminuint, la qual cosa va comportar que no
es disposes de crèdit disponible suficient per imputar la liquidació final dels serveis de
Base de Gestió d’Ingressos corresponent a l’any 2017, i que en total va ascendir a
71.250,80 €.
Al final de l’exercici 2017 hi ha un total de 49.505,63 € pendents d’aplicar a pressupost,
corresponents al pagament de serveis de recaptació de Base-Gestió d’Ingressos, i per
poder imputar aquesta quantitat al pressupost municipal de 2018, és necessari
incrementar la previsió inicial de 60.000 € de l’aplicació 920/22708 en 49.505,63 €, i
per això es fa necessari tramitar un expedient de suplement de crèdit, per

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

13

posteriorment aprovar un expedient extrajudicial de crèdit, a l’empara del previst a l’art.
60.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril.
Per tant es proposa tramitar una modificació de crèdit pressupostari en els termes
següents:
a) Suplement de crèdit
Partida

Nom

920/22708

Servei recaptació a favor entitat (BASE)

Consignació
inicial
60.000,00

TOTAL ALTA CRÈDIT

Proposta
d'increment
49.505,63

Consignació
definitiva
109.505,63

49.505,63

b) Finançament de la despesa
Rom anent líquid de tresoreria no afectat i disponible

49.505,63

2. L’Alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement
de crèdit així com encarregar a la secretaria interventora l’emissió dels informes
corresponents.
3. La Secretaria-intervenció ha informat aquest expedient, mitjançant informes de
dates 13 de setembre de 2018.
Fonaments jurídics
1. L’article 177.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i l’article 35 del RD 500/1990, de 20
d’abril, disposen que quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar
fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la corporació crèdit o aquest sigui
insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de crèdit
extraordinari.
2. L’article 177.2, del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia
que l’expedient, l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb
els mateixos tràmits i requisits que el pressupost.
3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel quals s’aprova el TRLRHL i
l’article 36 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que a l’expedient s’hi especificarà
la corresponent aplicació pressupostària així com el finançament corresponent, el qual
podrà ser amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, nous o major ingressos
recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost
vigent, sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els
ingressos previstos al pressupost es venen efectuant amb normalitat amb l’excepció
d’aquells que tinguin caràcter finalista.
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4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article
36.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran
recursos efectivament disponibles per finançar nous o majors ingressos, d’operacions
corrents, que expressament siguin declarats necessaris i urgents els procedents
d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% dels recursos
corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les
operacions projectades, no superior el 25% del recursos corrents del pressupost i que
l’operació quedi cancel·lada abans de la renovació de la corporació que l’hagi
concertat.
5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article
38 del RD 500/1990 estableix que els acords de les entitats locals que tinguin per
objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de calamitats públiques o de
naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament executius, sens
perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el
termini de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la
resolució dins del termini esmentat.
6. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local
estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost correspon al Ple.
7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local disposa que
els acords de les corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria
simple del membres presents.
8. L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària
coherent amb la normativa europea.
9. L’article 3 de la Llei Orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels
pressupostos, entre altres, se sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.
10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària enuncia que la
Intervenció elevarà al Ple un informe sobre el compliment de l’objectiu d’estabilitat.
L’informe s’emetrà amb caràcter independent.
11. L’article 21 de la Llei Orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària restaran obligades a formular un pla econòmic financer per l’any en
curs i el següent, que serà aprovat pel Ple, en el termini de dos mesos des de la seva
presentació. L’Ajuntament disposa d’un Pla Econòmic Financer pel període de 20172501, aprovat en sessió de ple de data 8 de juny de 2017.
12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, no serà
necessària l’elaboració d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit
estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses general, ja que, serà
al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència.
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13. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler
d’anuncis durant quinze dies perquè els interessat el pugin examinar i puguin formulahi reclamacions. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si en el termini
d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà
d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada definitivament caldrà
publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d’anuncis.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit per al pressupost del present exercici,
per import de 49.505,63 €, d’acord amb el següent detall:
a) Suplement de crèdit

Partida

Nom

920/22708

Servei recaptació a favor entitat (BASE)

TOTAL ALTA CRÈDIT

Consignació
inicial
60.000,00

Proposta
d'increment

Cons ignació
definitiva

49.505,63

109.505,63

49.505,63

b) Finançament de la despesa

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible

49.505,63

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’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
3. Donar compte d’aquest acord als serveis municipals d’intervenció per a fer les
oportunes anotacions i assentaments.”
Intervencions.L’Alcalde exposa els motius d’aquesta modificació pressupostària, referint-se a la
justificació que consta a la proposta d’acord. La Sra. Zapater anuncia que el seu grup
s’abstindrà en la votació d’aquest acord.
Votació.APROVAT per 8 VOTS A FAVOR de Daniel Andreu i Falcó, Simón Falcó i Moreso,
Natividad Bernal i Bermudez, Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater,
Albert Borràs i Tafalla, Antoni Gilabert Rodríguez, Carlos Bertomeu Domingo i 3
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ABSTENCIONS d’Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente
i Batlle.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE CRÈDIT
EXTRAJUDICIAL. NÚM. EXP. 2018/678.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“ANTECEDENTS
1.- Pel Decret de l’Alcaldia número 2018-338 de data 13 de setembre de 2018 es va
iniciar l’expedient per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de
crèdits procedents de l’exercici anterior 2017 i per un import de 49.505,63 euros que
es justifica en el propi decret.
2.- D’acord amb la documentació que consta a l’expedient la finalitat d’aquest és
incorporar al pressupost 2018 la despesa derivada de l’obligació que té l’Ajuntament
de complir amb les obligacions derivades del conveni subscrit amb Diputació de
Tarragona - Base Gestió d’Ingressos sobre delegació de la gestió de determinats
ingressos municipals.
3.- Per part de secretaria – intervenció s’han emès els informes de data 13 de
setembre de 2018 i que resten incorporats a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 163, 173.5, 176 a 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent,
ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de
49.505,63 €. El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent:
Exercici

Proveïdor

2017

BASE – Gestió d’Ingressos

TOTAL

Concepte

Premi voluntària no liquidable
tanc.

Import

Partida
pressupostaria
exercici vigent

49.505,63

920/22708

49.505,63 €

2. Condicionar l’executivitat d’aquest acord a l’aprovació definitiva i publicació en el
BOP de Tarragona, de l’expedient de modificació 2/2018 de crèdit pressupostari (exp.
núm. 2018/672).
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3. Un cop hagi entrat en vigor la modificació de crèdit número 2/2018 es faran els
assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació d’aquestes
obligacions al pressupost de l’exercici corrent.”
Intervencions.L’Alcalde indica que aquest punt va lligat a l’anterior i no se suscita debat
Votació.APROVAT per 8 VOTS A FAVOR de Daniel Andreu i Falcó, Simón Falcó i Moreso,
Natividad Bernal i Bermudez, Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater,
Albert Borràs i Tafalla, Antoni Gilabert Rodríguez, Carlos Bertomeu Domingo i 3
ABSTENCIONS d’Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente
i Batlle
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ D’UN CONVENI REFERENT A LA
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE SALUBRITAT PÚBLICA MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA A FAVOR DEL CCBE. EXP.NÚM.2018/681.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“L’Ajuntament en sessió de Ple de data 28 de juny de 2018 va adoptar un acord
referent a la delegació al Consell Comarcal del Baix Ebre de 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.

Atès la Provisió de l’Alcaldia referent a la conveniència d’ampliar aquesta delegació al
servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals de
data 18 de setembre de 2018 incorporada a l’expedient.
Atès que per part del CCBE i l’Ajuntament s’ha redactat el text del conveni regulador
de l’exercici d’aquesta competència delegada, el qual consta incorporat en el present
expedient.
Vist que 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.”

Atès la part expositiva de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de l’Aldea en sessió
de data 28 de juny de 2018, i els fonaments de dret allí recollits.
Vist l’informe jurídic de data 18 de setembre de 2018 emès per la secretariaintervenció en relació a aquest assumpte, el qual consta incorporat en l’expedient núm.
2018/681.
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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, del següent servei:
- Servei de desinfecció i desratització d’equipaments i infraestructures municipals.

Segon.- 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.
Tercer.- Aprovar el text del conveni de la regulació de delegació de competències en
matèria de salubritat pública entre l’Ajuntament de l’Aldea i el CCBE, en els termes que
consta incorporat a l’expedient.
Quart.- Facultar a l’Alcaldia per a la signatura d’aquest Conveni i de tots aquelles
resolucions que resultin necessàries per fer efectius els acords adoptats en aquesta
delegació de competències.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Ebre per tal que
procedeixi a la seva acceptació.”
Intervencions.L’Alcalde exposa que aquest acord té relació amb un acord plenari anterior de
delegació de competències al Consell Comarcal del Baix Ebre en matèria de salubritat
pública, i informa que es tenien dubtes sobre si s’havia de delegar algun servei com el
que ara es delega, i que després de passat un temps s’ha considerat que era el més
convenient.
No se suscita debat
Votació.S’APROVA per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 1/2018 DEL TEXT REFÓS DE LES NNSS DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE L’ALDEA. NÚM. D’EXP. 2018/282.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018 va
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1/2018 del Text refós de les NNSS de
Planejament del municipi de l’Aldea.
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Aquesta modificació 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.
En data 13 de juliol de 2018 en el BOP de Tarragona núm. 136 es va publicar l’anunci
d’exposició pública d’aquesta modificació puntual. Així mateix aquest anunci també es
va publicar en el Diari de Tarragona de data 9 de juliol de 2018, en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament i en mitjans telemàtics. Així mateix, també es va sol·licitar informe
sectorial al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i s’ha donat tràmit audiència als
municipis limítrofs: Camarles, l’Aldea, Amposta i Tortosa.
Durant el tràmit d’informació pública i audiència als municipis confrontants amb el
terme municipal de l’Aldea no s’han presentat al·legacions.
En data 13 de setembre de 2018 amb RE 2018/3314 s’ha rebut informe sense
al·legacions del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.
No s’ha rebut informe sol·licitat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes, tal com preveu l’art. 85.5 del DL
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya.
Vist l’informe jurídic emès en data 14 de setembre de 2018 i incorporat a l’expedient.
Atès el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment 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.
SEGON. Remetre la modificació puntual núm.1/2018 del Text Refós de les NNSS de
Planejament Urbanístic de l’Aldea en unió de tot l'expedient núm. 2018/282 a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè procedeixi a la seva
aprovació definitiva.”
Intervencions.L’Alcalde informa que aquest punt es refereix a una modificació de les NSP que ja va
ser aprovada inicialment pel Ple i que ara es proposa l’aprovació provisional. No se
suscita debat.
Votació.APROVAT per 8 VOTS A FAVOR de Daniel Andreu i Falcó, Simón Falcó i Moreso,
Natividad Bernal i Bermudez, Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater,
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Albert Borràs i Tafalla, Antoni Gilabert Rodríguez, Carlos Bertomeu Domingo i 3
ABSTENCIONS d’Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente
i Batlle
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 2/2018 DEL TEXT REFÓS DE LES NNSS DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC DE L’ALDEA. NÚM. D’EXP. 2018/557.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple de l’Ajuntament de l’Aldea en sessió ordinària de data 28 de juny de 2018 va
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 2/2018 del Text refós de les NNSS de
Planejament del municipi de l’Aldea.
Aquesta modificació 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.
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.
En data 13 de juliol de 2018 en el BOP de Tarragona núm. 136 es va publicar l’anunci
d’exposició pública d’aquesta modificació puntual. Així mateix aquest anunci també es
va publicar en el Diari de Tarragona de data 6 de juliol de 2018, en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament i en mitjans telemàtics. Així mateix, també es va sol·licitar informe
sectorial al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, i s’ha donat tràmit audiència als
municipis limítrofs: Camarles, l’Aldea, Amposta i Tortosa.
Durant el tràmit d’informació pública i audiència als municipis confrontants amb el
terme municipal de l’Aldea no s’han presentat al·legacions. Així mateix tampoc s’ha
rebut l’informe sectorial sol·licitat en el termini d’un mes, tal com preveu l’art. 85.5 del
DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya.
Vist l’informe jurídic emès en data 14 de setembre de 2018 i incorporat a l’expedient.
Atès el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, es proposa l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar provisionalment 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 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 núm.2018/557.
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SEGON. Remetre la modificació puntual núm. 2/2018 del Text Refós de les NNSS de
Planejament Urbanístic de l’Aldea en unió de tot l'expedient núm. 2018/557 a la
Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l’Ebre perquè procedeixi a la seva
aprovació definitiva.”
Intervencions.L’Alcalde diu que en relació a aquest punt s’ha d’abstenir d’intervenir tant en el debat
com en la votació, donat que considera que està afectat per un motiu d’abstenció.
La secretària informa que aquesta modificació de les NSP ja fou aprovada inicialment
pel Ple en els mateixos termes que ara, donat que no s’han presentat al·legacions
durant el tràmit d’informació pública.
Votació.APROVAT per 7 VOTS A FAVOR de Simón Falcó i Moreso, Natividad Bernal i
Bermudez, Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater, Albert Borràs i
Tafalla, Antoni Gilabert Rodríguez, Carlos Bertomeu Domingo i 4 ABSTENCIONS
d’Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle, i Daniel
Andreu i Falcó
9è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. NÚM. EXP. 2018/941.
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, 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’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés,
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats i les dates de la seva aprovació i
l’inici de la seva aplicació Respecte l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica, aquesta fou aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 16 de novembre de 2007, i publicada al BOP de Tarragona núm.18 de
data 22 de gener de 2008.
Atès el previst a l’art.95.6 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que respecta a les
bonificacions potestatives d’aquest impost Vista de la Provisió de l’Alcaldia de data 18
de setembre de 2018 referent a la modificació del l’ordenança fiscal núm. 4 reguladora
de l’Impost sobre Vehicles de Tracció mecànica, incorporada en l’expedient.
Vist l’informe emès per secretaria-intervenció de data 18 de setembre de 2018
respecte la modificació de l’ordenança fiscal esmentada anteriorment.
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Es proposa al Ple l’adopció de l’Acord següent:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2019 i següents la modificació de
l’art. 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost de Vehicles de Tracció
Mecànica, la qual consisteix en afegir a aquest article 5 un nou apartat 4 amb la
redacció següent:
“S’aplica una bonificació del 75% de la quota de l’impost incrementada o no, a favor dels titulars
dels vehicles que siguin 100% elèctrics. Per a poder gaudir d’aquesta bonificació els interessats
han d’instar la seva concessió indicant la causa del benefici i aportar el permís de circulació, la
Targeta d’inspecció tècnica i la resta de medis de prova que acreditin el dret al gaudiment de la
mateixa”.

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP 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 dita modificació, 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, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
Tercer.- Una vegada l’acord de modificació esdevingui definitiu es procedirà a la seva
publicació íntegra en el BOP de Tarragona.”
Intervencions.L’Alcalde explica que es tracta d’una bonificació de l’impost de vehicles mecànics a
favor dels que siguin elèctrics.
Votació.S’APROVA per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
10è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA AL NOMENAMENT DE MEMBRES D’UNA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA I
LA SCRUA REFERENT A LA TRANSMISSIÓ DE LA PROPIETAT D’UN BÉ
IMMOBLE. NÚM. D’EXP. 2018/276.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“La Junta de Govern Local en sessió de data 3 d’agost de 2017 va aprovar un conveni
entre l’Ajuntament de l’Aldea i la Societat Recreativa Cultural Unió Aldeana (d’ara
endavant, SCRUA) referent a la transmissió gratuïta de la propietat a favor de
l’Ajuntament de l’Aldea del bé immoble situat a la cantonada c/ Societat núms. 10-1214 i 16 i l’Av. Catalunya 131 de l’Aldea, amb referència cadastral
8632807BF9183B0001FO.
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Aquest conveni es va formalitzar per les parts en document administratiu en data 10
d’octubre de 2017 i la cessió gratuïta de l’immoble referenciat es va elevar a escriptura
pública notarial amb núm. 1890 en data 1-12-2017, atorgada davant el notari de
Tortosa, Sr. Juan Francisco Baixauli Alonso.
D’acord amb el previst a la clàusula QUARTA d’aquest Conveni la transmissió de la
propietat d’aquest immoble està subjecta al compliment d’un seguit de condicions per
part de l’Ajuntament de l’Aldea, les quals s’especifiquen en dita clàusula.
Amb la finalitat de vetllar pel compliment de les clàusules contingudes en aquest
conveni la clàusula 6 d’aquest instrument, recull el següent:
“SISENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT
6.1 Amb la finalitat de vetlar pel compliment de les clàusules contingudes en aquest
conveni, les parts es comprometen a constituir una comissió de seguiment d’aquest
conveni que estirà integrada:
- Per part de l’Ajuntament: Alcalde i tres regidors més designats pel Ple, un del
quals ha de ser el regidor delegat de cultura, en el cas d’existir aquesta delegació.
- Per part de la SCRUA: president/a de l’entitat, dos vocals de la junta directiva
designats per la pròpia junta.
- Un dels vocals d’aquesta comissió farà les funcions de secretari, al qual li
correspondrà la redacció de les actes de cada reunió que celebri aquest òrgan.
6.2 Aquesta comissió estirà presidia per l’Alcaldia de l’Aldea, i es reunirà com a mínim
una vegada cada 6 mesos.
6.3 La convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries d’aquest òrgan
correspon a l’Alcaldia.
6.4 L’Alcalde convocarà sessió extraordinària quan li demani la Junta Directiva de la
SCRUA.”
En data 17 de setembre de 2018 s’ha presentat al Registre General d’Entrades de
l’Ajuntament amb núm. 2018/3343 un escrit de la SCRUA en el que comunica quines
són les persones que formaran part d’aquesta Comissió.
Atès el que s’ha exposat es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- Designar, per part de l’Ajuntament de l’Aldea, com a membres de la
Comissió de Seguiment del Conveni signat entre l’Ajuntament de l’Aldea i la SCRUA
en data 10 d’octubre de 2017 i referent a la cessió gratuïta d’un immoble, els càrrecs
electes següents:
- President :
Daniel Andreu Falcó, Alcalde de l’Ajuntament.
- Vocals, representants de l’Ajuntament de l’Aldea:
Simón Falcó i Moreso, Primer Tinent d’Alcalde
Toni Gilabert i Rodríguez, Regidor de Festes.
Albert Borras i Tafalla, Regidor de Cultura
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EGON.- Donar-se per assabentat que per part de la SCRUA les persones que ha
designat per formar part com a vocals de la Comissió de Seguiment esmentada en el
punt anterior són:
- Sra. Montserrat Muria Margalef, en la seva qualitat de Presidenta de la SCRUA.
- Sra. Juana Guerrero Roca, en la seva qualitat de vocal de la Junta Directiva de la
SCRUA.
- Sra. Anna Isabel Blanch Golzalvo, en la seva qualitat de vocal de la Junta Directiva
de la SCRUA.
TERCER.- Notificar aquest acord als membres designats i a Societat Recreativa
Cultural Unió Aldeana.”
Intervencions.L’Alcalde explica el contingut d’aquesta proposta. La Sra. Elisabet Zapater anuncia
que el seu grup votarà en contra d’aquesta proposta perquè pensen que alhora de
designar els representants de l’Ajuntament s’hauria d’haver tingut en compte tots els
grups municipals.
Votació.APROVAT per 8 VOTS A FAVOR de Daniel Andreu i Falcó, Simón Falcó i Moreso,
Natividad Bernal i Bermudez, Miriam Ferrando i Blesas, Albert Curto i Zapater,
Albert Borràs i Tafalla, Antoni Gilabert Rodríguez, Carlos Bertomeu Domingo i 3
VOTS EN CONTRA d’Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa
Puente i Batlle
11è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DEL DOCUMENT ÚNIC DE
PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL –DUPROCIM. NÚM. EXP. 2018/276.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Els arts. 47 i 48 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya,
disposen que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria.
Sobre la base d’aquesta previsió legal correspon a l’Alcaldia, com autoritat local
superior de protecció civil, l’adopció de les mesures pertinents per a l’elaboració dels
plans d’emergència municipal que escaiguin, i sotmetre’l a l’aprovació del Ple
municipal.
El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a
l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil i s’estableix el procediment per
a la seva tramitació conjunta, indica la obligatorietat dels municipis, d’elaborar, aprovar
i incloure en un únic document tots els riscos que afectin el municipi (Document Únic
de Protecció Civil-DUPROCIM).
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El Mapa de Protecció Civil de Catalunya, descriu els riscos territorials i especials que
els municipis estant obligats a planificar. I en base això, en el cas del municipi de
l’Aldea, en el seu moment es van elaborar, aprovar i homologar els plans d’actuació
següents:
- El TRANSCAT ( referent al risc químic en el transport per carretera)
- INUNCAT ( referent al risc d’inundacions)
- PEM FLIX ( referent a la descontaminació del pantà de Flix)
Amb la finalitat de donar compliment a les previsions del Decret 155/2014, de 25 de
novembre, l’Ajuntament va sol·licitar l’assistència tècnica de la Diputació de Tarragona
per a la redacció del DUPROCIM, la qual va ser acceptada, i el passat 31 de juliol el
SAM –Enginyeria, de la Diputació de Tarragona, per RE. 2018/2840, va lliurar a
l’Ajuntament el document esmentat per a la seva tramitació i aprovació de conformitat
amb el previst a l’art.4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre.
El DUPROCIM que es presenta a aprovació municipal, aglutina els plans d’actuació
municipals relatius als tres riscos indicats anteriorment, així com el risc especial front
escenaris de fort vent (VENCAT), i altres riscos territorials i específics que s’indiquen
en el propi document.
Atès que l’art.4 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, disposa:
“Article 4
Tramitació, aprovació i homologació dels plans de protecció civil municipals
4.1 Els plans de protecció civil municipals els han d’aprovar els plens dels ajuntaments
amb la informació pública i l’informe previ de la comissió municipal de protecció civil, si
n’hi ha, mitjançant el Document únic de protecció civil municipal que, en tramitació
conjunta, s’ha de sotmetre al plenari.
4.2 El Document únic de protecció civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir,
d’acord amb el que estableixen la legislació en matèria de protecció civil i aquest
Decret.”

Atès que en data 17 de setembre de 2018 s’ha emès informe del DUPROCIM per part
de l’òrgan municipal consultiu de protecció civil de l’Aldea.
Es proposa al Ple l’adopció del l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal
(DUPROCIM) de l’Ajuntament de l’Aldea.
Segon.- Sotmetre l’acord d’aprovació i el DUPROCIM al tràmit d’informació pública per
un període de 30 dies, mitjançant anunci en el BOP, al tauler d’edictes de l’Ajuntament
i al Portal de la Transparència, per a la presentació d’al·legacions i reclamacions.
Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant el període
d’informació pública, el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de
l’Ajuntament de l’Aldea, que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovat
DEFINTIVAMENT, sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà a trametre el
mateix a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.
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Quart.- Comunicar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals, als Serveis
d’Administració General de l’Ajuntament, al Servei de Guàrdia Municipal, i notificar-lo
als Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre del Departament d’interior-Protecció Civil,
i a la Diputació de Tarragona.”
Intervencions.L’Alcalde explica que aquest instrument aglutina en un sol document els diferents
plans de protecció civil que afecten al poble, i que s’ha anat treballant amb ell des de
fa més de dos anys, de manera coordinada amb el Departament d’Interior, i que abans
de portar-ho a Ple s’ha posat a consideració de la Comissió Municipal de Protecció
Civil.
Votació.S’APROVA per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
12è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’ADOPCIÓ D’UN SEGUIT DE
MESURES PER FER FRONT A LA PROBLEMÀTICA DE REGRESSIÓ QUE PATEIX
EL DELTA DE L’EBRE. NÚM. D’EXP. 2018/942.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El passat dia 17 de juliol de 2018 es va celebrar una reunió en la que van intervenir
els representants dels set municipis del Delta de l’Ebre, Amposta, Deltebre, Sant
Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Camarles, l’Aldea i l’Ampolla; la Comunitat
General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants Sindicat
Agrícola de l’Ebre.
En aquesta reunió també hi va assistir el Subdelegat del Govern de l’Estat a
Tarragona, Sr. Joan Sabaté Borràs, i per part de la Generalitat de Catalunya, va
assistir el Sr. Albert Alins Abad, Director General de Polítiques de Muntanya i Litoral, i
el Sr. Xavier Berga Vayreda, Subdirector General de Costes i Acció Territorial.
L’objecte d’aquesta reunió va ser abordar la problemàtica de regressió que pateix el
Delta de l’Ebre, i es va posar en consideració dels membres assistents un
DOCUMENT DE CONSENS I TERRITORI, redactat per iniciativa de les dos
comunitats de regants a partir d’una ronda de consultes que van efectuar durant els
mesos de maig i juny de 2018 als set Ajuntaments del Delta de l’EBRE i en les quals
es tractaven cinc aspectes claus: morfologia del Delta de l’Ebre, restabliment dels
sediments, altres mesures, prioritats municipals i organisme d’impulsió.
Fruit d’aquesta reunió els representants dels ens enunciats en el primer paràgraf
d’aquesta proposta van acordar:
1.- Sotmetre als seus respectius plenaris i Assemblees Generals, el DOCUMENT DE
CONSENS I TERRITORI, en els termes que consta incorporat a l’expedient, per tal
que li donin recolzament.
2.- Sotmetre als seus respectius plenaris i Assemblees Generals, la ratificació dels
acords següents:
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“Primer.- Crear una Taula integrada pels Ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant
Carles de la Ràpita, Amposta, Camarles, l’Ampolla, l’Aldea, la Comunitat de Regants Sindicat
Agrícola de l’Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre com a
instrument de defensa del territori enfront la regressió que sofreix el Delta de l’Ebre.
Segon.- Sol·licitar, mitjançant la taula, l’elaboració d’un pla de protecció del litoral com a
primera fase i un pla de regeneració de Badies i Llacunes com a segona fase.
Aquestes dues actuacions han d’estar integrades dins del Pla Integral de Protecció del Delta de
l’Ebre en virtut de la Disposició Addicional desena de la Llei 11/2005 que modifica la Llei
10/2001 del Pla Hidrològic Nacional. Aquest pla ha de contenir les següents actuacions
consensuades amb tots els integrants de la taula i que són:
-Morfologia: caldria mantenir la morfologia actual tant com sigui possible. No és acceptable el
retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà.
-Restabliment de sediments: es veu com a solució estructural, és a dir, aquella que si no es duu
a terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures.
També es constata que els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini.
-Altres mesures: s’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata
l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia
de zona a protegir i segons la gravetat de la situació.
Tercer.- Designar provisionalment a les Comunitats de Regants per tal que impulsen la taula i
consensuen amb els integrants l’agenda d’actuacions i la signatura del document.
Quart.- Continuar amb les gestions d’adhesió i consens entre les entitats socials i econòmiques
del territori per ampliar la representativitat de la Taula.
Cinquè.-Trametre aquests acords a l’administració catalana, espanyola i europea que
correspongui, i demanar-los que qualsevol acció relacionada amb la regressió del Delta de
l’Ebre sigui consensuada amb la taula.”

Per tot el que s’ha exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Aldea l’adopció de
l’ACORD següent:
Primer.- DONAR RECOLZAMENT al DOCUMENT DE CONSENS I TERRITORI, per
afrontar la problemàtica de la regressió del Delta de l’Ebre, en els termes que consta
incorporat a l’expedient, elaborat per iniciativa de la Comunitat General de Regants del
Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre.
Segon.- RATIFICAR els acords adoptats en reunió data 17 de juliol de 2018 per part
dels set municipis del Delta de l’Ebre, Amposta, Deltebre, Sant Carles de la Ràpita,
Sant Jaume d’Enveja, Camarles, l’Aldea i l’Ampolla; la Comunitat General de Regants
del Canal de la Dreta de l’Ebre i la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de l’Ebre,
els quals són els següents:
“Primer.- Crear una Taula integrada pels Ajuntaments de Deltebre, Sant Jaume d’Enveja, Sant
Carles de la Ràpita, Amposta, Camarles, l’Ampolla, l’Aldea, la Comunitat de Regants Sindicat
Agrícola de l’Ebre i la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre com a
instrument de defensa del territori enfront la regressió que sofreix el Delta de l’Ebre.
Segon.- Sol·licitar, mitjançant la taula, l’elaboració d’un pla de protecció del litoral com a
primera fase i un pla de regeneració de Badies i Llacunes com a segona fase.
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Aquestes dues actuacions han d’estar integrades dins del Pla Integral de Protecció del Delta de
l’Ebre en virtut de la Disposició Addicional desena de la Llei 11/2005 que modifica la Llei
10/2001 del Pla Hidrològic Nacional. Aquest pla ha de contenir les següents actuacions
consensuades amb tots els integrants de la taula i que són:
-Morfologia: caldria mantenir la morfologia actual tant com sigui possible. No és acceptable el
retrocés com a actuació aïllada que no vagi més enllà.
-Restabliment de sediments: es veu com a solució estructural, és a dir, aquella que si no es duu
a terme, difícilment donarà valor en el temps a les altres possibles mesures.
També es constata que els seus efectes es preveuen a mitjà i llarg termini.
-Altres mesures: s’entenen com a mesures urgents a efectuar a curt termini. Es constata
l’acceptació de la seva diversificació, és a dir, aplicar diferents actuacions segons la tipologia
de zona a protegir i segons la gravetat de la situació.
Tercer.- Designar provisionalment a les Comunitats de Regants per tal que impulsen la taula i
consensuen amb els integrants l’agenda d’actuacions i la signatura del document.
Quart.- Continuar amb les gestions d’adhesió i consens entre les entitats socials i econòmiques
del territori per ampliar la representativitat de la Taula.
Cinquè.-Trametre aquests acords a l’administració catalana, espanyola i europea que
correspongui, i demanar-los que qualsevol acció relacionada amb la regressió del Delta de
l’Ebre sigui consensuada amb la taula.”

Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Comunitat de Regants Sindicat Agrícola de
l’Ebre i a la Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de L’Ebre.”
Intervencions.L’Alcalde exposa que les Comunitats de Regants del Delta de L’Ebre van prendre la
iniciativa de reunir el passat mes de juliol als diferents municipis del Delta de l’Ebre i a
representants de la Generalitat i de l’Estat per posar sobre la taula la problemàtica de
la regressió del Delta de l’Ebre, i la necessitat d’unir-se per fer front a això, i estudiar
les mesures correctores per solucionar aquesta problemàtica. Fruit d’aquesta reunió es
van adoptar els acords anteriors, que ara se sotmeten al Ple municipal, per a la seva
consideració.
Votació.S’APROVA per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
13.- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PROJECTE STOLPERSTEINE DE
RECONEIXEMENT A LES PERSONES DEPORTADES ALS CAMPS D’EXTERMINI
NAZIS PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. NÚM. EXP. 2018/945.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Desenes de persones de les Terres de l’Ebre patiren la deportació als camps
d’extermini nazis durant la II Guerra Mundial. Un fet amagat per la dictadura franquista,
i que un cop restaurada la monarquia borbònica, es continua silenciant en els llibres
d’història.
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Per tal de combatre aquest silenci, l’escriptora Montserrat Roig publicà “Els catalans
als camps de concentració”, una obra donà a conèixer una realitat desconeguda per la
majoria de la ciutadania.
Des de llavors, s’han realitzat diferents iniciatives per tal de restaurar aquesta
memòria, tant vers aquelles persones que hi van perdre la vida, com també que en van
poder sortir en vida, i que després, ja sigui als seus municipis d’origen o als pobles o
ciutats, van instal·lar-se en no poder tornar a la seva terra.
Entre d’aquestes iniciatives, destaca el Projecte Stolpersteine, una iniciativa de l’artista
alemany Günter Demnig, que consisteix en la col·locació d’un llambordí fet a mà
davant el domicili de cadascun dels deportats, on hi consten les seves dades vitals i
les dates de la deportació. A data d’avui, s’han col·locat ja més de 60.000 llambordins
Stolpersteine en 22 països diferents.
El Memorial Democràtic de la Generalitat va adherir-se a aquest projecte, així com
també ho han fet desenes d’ajuntaments catalans, entre d’ells l’Ajuntament d’Els
Guiamets (el Priorat), on el propi Demnig va assistir-hi -per primer cop en territori
català- per col·locar el llambordí en homenatge a Neus Català.
Tanmateix, aquest projecte, com la pròpia presència de catalans i catalanes als camps
nazis, encara són molt desconeguts. I. És per això, que les institucions públiques
tenen l’oportunitat d’aprofitar la seva referencialitat per tal de donar-los a conèixer.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de L’Aldea
proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Sol·licita al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya l’adhesió de
l’Ajuntament de L’Aldea al projecte Stolpersteine.
Segon.- Facilitar els mitjans i la col·laboració necessària a les entitats o col·lectius de
L’Aldea que facin possible portar a terme el projecte al nostre municipi.”
Intervencions.La Sra. Elisabet Zapater pregunta si hi ha algun cens en el que es pugui incloure algú
de l’Aldea respecte aquest projecte.
El Sr. Simon respon que n’hi ha però no està tancat, ja que en el cas de l’Aldea s’ha
d’indagar si algú es va trobar en aquesta situació, i en aquest cas actuar segons el que
s’indica en aquesta moció, i manifesta que la SCRUA pot ser la entitats idònia per fer
aquestes indagacions.
Votació.S’APROVA per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
14.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
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No n’hi han
PART DE CONTROL
15.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST 2019. NÚM. EXP. 2018/931.
Es dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2018/337 de data 13 de de setembre de
2018 el qual transcrit literalment és el següent:
“Fets
1. La Intervenció municipal ha informat que cal aprovar les línies del pressupost de
l’exercici següent abans del dia 15 de setembre de l’exercici en curs.
2. L’alcaldia va aprovar per Decret número 2018-97 de data 15 de març de 2018 el pla
pressupostari a mig termini per al període 2019-2021 el qual és la base per a la
confecció de les línies fonamentals del pressupost.
3. L’alcaldia ha proposat les següents línies fonamentals.

INGRESSOS
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos inderectes
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
Capítol 6. Alineació d'inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Despeses corrents
Capítol 5. Fons de contingència
Fons de contingència
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Trnasferències de capital
Despeses de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2019
2.127.805,37
69.446,51
481.272,39
860.280,00
12.663,00
3.551.467,27
0,00
271.274,23
271.274,23
0,00
0,00
0,00
3.822.741,50
2.019
1.128.819,52
1.669.221,97
2.500,00
489.600,00
3.290.141,49
20.000,00
20.000,00
367.249,00
2.000,00
369.249,00
0,00
0,00
0,00
3.679.390,49
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4. L’alcaldia ha resol iniciar l’expedient de d’aprovació de les línies fonamentals del
pressupost així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió de l’informe
corresponent.
5. La intervenció ha emès:
Informe: Favorable
2. Fonaments de dret
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals
trametran al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques informació sobres les
línies fonamentals que contindran els seus pressupostos, a efectes de donar
compliment als requeriments de la normativa europea.
2. L’article 15.1 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, estableix que les
corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies
fonamentals dels pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys
la següent informació:
• Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb
indicació de les mesures d'ingressos i despeses en què es basen.
• Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu
d'estabilitat fixat. Tota la informació complementària que permeti relacionar el saldo
resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i necessitat de
finançament calculada d'acord amb normes del sistema europeu de comptes.
• Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos,
tant pel que fa als recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a
compte i posterior liquidació com a la resta d'ingressos en els seus principals
rúbriques.
• Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de
pressupost i les seves evolucions respecte a l'exercici precedent.
•
Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una
comparativa homogènia amb l'exercici precedent.
3. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació
econòmica- financera de les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que
exerceixi les seves funcions.
RESOLC
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
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INGRESSOS
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos inderectes
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
Capítol 6. Alineació d'inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS
DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Despeses corrents
Capítol 5. Fons de contingència
Fons de contingència
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Trnasferències de capital
Despeses de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

PREVISIÓ
2019
2.127.805,37
69.446,51
481.272,39
860.280,00
12.663,00
3.551.467,27
0,00
271.274,23
271.274,23
0,00
0,00
0,00
3.822.741,50
2.019
1.128.819,52
1.669.221,97
2.500,00
489.600,00
3.290.141,49
20.000,00
20.000,00
367.249,00
2.000,00
369.249,00
0,00
0,00
0,00
3.679.390,49

2. Les línies fonamentals del pressupost del proper exercici:
a)
b)
c)
d)
e)

Compleixen l’estabilitat pressupostària
Compleixen la regla de la despesa
Compleixen l’equilibri pressupostari
Compleixen l’anivellament pressupostari
Compleixen l’objectiu del deute

3. Les modificacions més significatives en relació a la previsió de la liquidació de
l’exercici actual són les següents:
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INGRESSOS
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
Ingressos corrents
Capítol 6. Alineació d'inversions reals
Capítol 7. Transferències de capital
Ingressos de capital
Capitol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Ingressos financers
INGRESSOS TOTAL

PREVISIÓ
VARIACIÓ
PREVISIÓ
2018
2018-2019
2019
2.117.219,27
0,0050 2.127.805,37
69.101,00
0,0050
69.446,51
478.878,00
0,0050 481.272,39
1.121.740,05
-0,2331 860.280,00
12.600,00
0,0050
12.663,00
3.799.538,32
-0,0653 3.551.467,27
0,00
0,0000
0,00
223.828,37
0,2120 271.274,23
223.828,37
0,2120 271.274,23
0,00
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,00
0,00
0,0000
0,00
4.023.366,69
-0,0499 3.822.741,50

DESPESES
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Capítol 4. Transferències corrents
Despeses corrents
Capítol 5. Fons de contingència
Fons de contingència
Capítol 6. Inversions reals
Capítol 7. Transferències corrents
Despeses de capital
Capítol 8. Actius financers
Capítol 9. Passius financers
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2018
2018-2019
1.117.643,09
0,0100
1.620.603,85
0,0300
2.500,00
0,0000
480.023,00
0,0200
3.220.769,94
0,0215
20.016,75
-0,0008
20.016,75
-0,0008
580.600,00
-0,3675
2.000,00
0,0000
582.600,00
-0,3662
0,00
0,0000
0,00
0,0000
0,00
0,0000
3.823.386,69
-0,0377

Ajustos SEC
Capacitat/necesitat de finançament
Deute viu a 31/12
A curt termini
A llarg termini
Ràtio de deute viu/ingressos corrents

-106.419,40
93.560,60
0,00
0,00
0,00
0,00

2019
1.128.819,52
1.669.221,97
2.500,00
489.600,00
3.290.141,49
20.000,00
20.000,00
367.249,00
2.000,00
369.249,00
0,00
0,00
0,00
3.679.390,49

-106.951,49
36.399,52
0,00
0,00
0,00
0,00

4. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que se celebri
5. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions de
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subministrament d’informació prevista a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.”
Els membres assistents es donen per assabentats.
16.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL NÚM. 2018255 FINS AL NÚM. 2018- 339.
No es plantegen qüestions per part dels membres assistents en relació als Decrets de
l’Alcaldia que van des del núm. 2018/255 al núm. 2018/339.
17.- INFORMES D’ALCALDIA.
L’Alcalde informa del següent:
1. Que l’Ajuntament, amb el recolzament d’una ramaderia del poble, les dos
penyes de bous de l’Aldea, i altres particulars, van iniciar tràmits per fer una
festa de bous el dia de la Festa de la Sega, però que finalment no es farà donat
que el Departament d’Interior va detectar que l’expedient no es trobava
suficientment complert per autoritzar.la.
2. Que el passat 7 de setembre es va mantenir una reunió entre l’Ajuntament de
l’Aldea i el nou subdelegat del Govern Central a Tarragona, Sr. Sabater, per
tractar el tema de la cessió de la N-340, i que es pogués obrir camí per trobar
una solució. Afegeix que el mateix dia, l’Ajuntament va ser convocat a una
reunió a Madrid, al Ministerio de Fomento per al 18 de setembre, informa que el
nous alts càrrecs de Fomento han traslladat a Demarcació de Carreteres,
estudiar la possible cessió acompanyada de prestacions. L’Alcalde manifesta la
importància de disposar d’aquesta via per a que l’Ajuntament pugui decidir de
forma lliure i autònoma diverses qüestions que ara no pot fer, com pot ser
l’ocupació de l’espai públic, senyalització, obres, entre d’altres....
3. Que el passat 30 d’agost la delegació territorial de l’ANC a l’Aldea, va presentar
una petició, sol·licitant que el pavelló municipal d’esports es passes a nomenar
“2 d’Octubre”, indica que aquesta mateixa petició es va reiterar en el Consell de
Participació Ciutadana, celebrat el passat dia 13 de setembre, i presidit pel Sr.
Simón Falcó- En aquest Consell es va acordar que la denominació d’aquest
equipament, igual com s’ha fet amb altres espais municipals, es sotmetrà
properament a un procés de participació ciutadana.
4. Que s’han demanat alineacions per realitzar una sendera al costat del carril
bici que dona accés la col·legi 21 d’ABRIL, amb la finalitat de comprovar si
s’envaeix espai privat, i en el seu cas iniciar negociacions.
5. Que en les properes setmanes s’iniciaran les obres de la fase segona del carril
bici de l’Ermita.
6. Que l’Ajuntament està atenent queixes i suggeriments en relació al
desplegament de la fibra òptica a l’Aldea. Indica que qualsevol persona que
tingui dubtes sobre aquesta qüestió es pot adreçar als SSTT de l’Ajuntament o
la pròpia empresa autoritzada.
7. Informa que en aquestes dues darreres setmanes han hagut a l’Ajuntament dos
peticions d’empreses diferents per poder operar a l’Aldea amb el tema del
desplegament de la fibra òptica.
8. Que el passat 25 de juliol es va obrir al públic el niu de metralladores o “caseta
mata”, emplaçat al costat del Mas de Bernis. Aquesta acció s’emmarca dintre
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del conveni signat amb l’Ajuntament d’Amposta i l’EMD de Campredó per fer
visitables diversos indrets relacionats amb la maniobra de distracció del 25 de
juliol, en el marc de la Batalla de l’EBRE.
9. Que l’Ajuntament va difondre a totes les empreses de construcció del poble la
necessitat d’estar inscrites en el RELI per poder participar en licitacions
municipals.
10. Que el passat 30 de juliol va tenir lloc l’acte de col·locació de la primera pedra
per a la construcció de la planta de transferència d’envasos, als terrenys de
l’antic abocador de l’Aldea. Aquesta obra l’executa el Consell Comarcal del
Baix Ebre.
11. Que dintre dels diversos actes que s’han portat a terme durant l’estiu, cal
destacar l’èxit de la trobada de penyes barcelonistes i la commemoració del
50è aniversari de la Unió Esportiva Aldeana. L’Alcalde dona les gràcies a tots
els regidors i regidores que durant aquest estiu s’han ocupat de l’organització
d’actes municipals.
12. Que durant els dies 18 i 19 de setembre van haver talls de llum al municipi, fets
que qualifica de molt greus, i explica les gestions que des de l’Ajuntament es
van portar a termes per denunciar enèrgicament aquets incidents. Explica que
aquests fets també van afectar a Camarles i l’Ampolla, i recorda als veïns que
poden presentar les seves queixes a l’oficina de Consum del CCBE.
13. Es convida a tots els aldeans i aldeanes, i gent forastera a la festa de la Sega
de l’Arròs de l’Aldea, que tindrà lloc el proper cap de setmana a l’Ermita de
l’Aldea.
14. Que a data 21 de setembre de 2018, la tresoreria municipal (liquidesa) és de
643.638,98 euros.
15. Que en data 20 de setembre de 2018 s’ha comunicat a l’Ajuntament que ha
recaigut sentència favorable -en primera instància- als interessos municipals en
relació al cas ASECAT, indica que la sentència no és ferma, i que la part
recurrent disposa d’un termini de 15 dies per interposar un recurs d’apel·lació.
16. Que l’Ajuntament està estudiant una altra baixada de l’impost de construccions,
instal·lacions i obres de cara a l’any 2019.
17. Que en breu i per tercer any s’iniciarà el procés de pressupostos participatius
2019, i anima a la ciutadania a la seva participació. Indica que les actuacions
guanyadores l’any 2018, i que són l’enderroc del pon de la via i arranjaments a
l’Av. Catalunya, encara no s’han executat pel fet que s’està buscant
subvencions per aquestes actuacions.
Conclou aquest punt l’Alcalde informant que la secretària-interventora de l’Ajuntament,
Sra. Rosa Pons, deixa el seu lloc de treball per motius familiars. L’Alcalde li agraeix
públicament la seva dedicació i serveis prestats a l’Ajuntament de l’Aldea. La Sra.
Zapater també agraeix a la secretària sortint els serveis prestats. La secretària sortint
agraeix públicament les paraules de l’Alcalde i de la Sra. Zapater.
18.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Zapater pregunta a l’Alcalde si una de les empreses que recentment ha
sol·licitat l’aprovació del Pla de Desplegament de Fibra Òptica, és una que prèviament
se li va denegar.
L’Alcalde respon afirmativament.
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La Sra. Zapater respon per quin motiu se li va denegar.
L’Alcalde respon que hi havia deficiències en la documentació presentada.
La Sra. Zapater pregunta si ara ja ho han presentat correctament.
L’Alcalde respon que la sol·licitud d’aquesta operadora es troba en fase d’estudi.
La Sra. Zapater prega que l’Ajuntament tingui cura en el compliment de la normativa
vigent de protecció de dades, ja que ha vist algun correu electrònic que s’ha tramés de
forma massiva des de l’Ajuntament sense ocultar les dades dels destinataris.
L’Alcalde respon que es revisarà aquesta qüestió, i que es procurarà fer-ho
correctament.
La Sra. Zapater suggereix que abans d’iniciar el procés de pressupostos participatius
2019 caldria fer efectives les propostes guanyadores pel 2018, pensa que si no és així
en aquest procés pot produir-se un desmotivament de la ciutadania, ja que aquesta pot
pensar que no serveix de res votar, si després es fa dependre l’execució de la
proposta de l’atorgament de subvencions.
L’Alcalde respon que l’equip de govern és conscient que aquesta és una actuació
pressupostada amb fons propis, però que com en d’altres ocasions, val la pena
esperar fins el darrer moment a veure si es troba alguna subvenció.
La Sra. Zapater alerta que pot ser no es compleixin els terminis.
L’Alcalde respon que es procurarà que els terminis no s’escapin.
La Sra. Zapater exposa que fins fa pocs dies el carril bici del camí de l’Ermita estava
ple d’herbes i que pràcticament no es podia transitar per ell degut a aquest fet, i prega
que no es netegi únicament quan hagi d’haver algun event municipal i que es faci un
manteniment regular, ja que sembla que ara s’hagi netejat per la proximitat de la Festa
de la Sega que se celebrarà a l’Ermita.
L’Alcalde respon que la neteja del carril bici no s’ha fet per aquest motiu sinó que s’ha
fet segons una planificació prèvia de neteja-manteniment de zones verdes, que es
confecciona atenent al cicle biològic de la naturalesa.
La Sra. Zapater pregunta al Sr. Alcalde si sap quina tresoreria hi havia a l’Ajuntament
quan el grup d’ERC va assumir el govern municipal.
L’Alcalde respon que no ho recorda.
La Sra. Zapater respon que hi havia 2 milions i escaig d’euros, i que si no s’haguera
disposat d’aquests diners pot ser l’Ajuntament hauria d’haver recorregut al deute, i
manifesta que és molt còmode emprendre un govern amb aquest coixí.
L’alcalde respon afirmativament, i manifesta que a la vista està- si es dona una volta
pel poble-, que els seus governs no s’han gastat els diners amb coets.
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El Sr. Simón Falcó manifesta que els Ajuntaments no són empreses, són
administracions que han de donar serveis, i el més normal seria que no tingueren
diners a caixa, ja que la seva funció no és estalviar sinó donar serveis a la ciutadania i
millorar-los, i considera que si en els darrers anys han hagut romanents de tresoreria
positiu ha sigut per les traves legals que s’han posat als Ajuntaments per evitar
l’augment de la seva despesa, cosa que en molts Ajuntaments això ha anat en
detriment dels serveis que es mereixen la gent. El Sr. Falcó afegeix que si en el
moment que ERC va assumir el mandat municipal no haguessin hagut els 2 milions
d’euros que ha dit la Sra. Zapater, el seu grup tampoc s’hagués endeutat per aquesta
quantitat, sinó que s’hagueren fet les coses a un ritme diferent.
El Sr. Rafa Puente pregunta si dintre d’enguany es realitzaran millores a la Plaça dels
Segadors.
L’Alcalde respon que hi ha un projecte d’obres recentment finalitzat que les ha
pressupostat en 41.000 euros, i que es mirarà d’encabir-les al pressupost i fer-se
dintre d’enguany.
La Sra. Zapater desitja a la Regidora Miriam Ferrando que vagi bé la Festa de la Sega,
prevista pel proper cap de setmana.
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 38 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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