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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE L’ALDEA 
 
Número: 6/2018. 
Data: 13 de novembre de 2018. 
Hora d’inici: 21:45 hores. 
Hora d’acabament: 22:00 hores 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea. 

 
ASSISTENTS: 
 
Alcalde: - En Daniel Andreu i Falcó.             - ERC-AM 
Regidors: - Simón Falcó i Moreso   - ERC-AM 
  - Miriam Ferrando i Blesas   - ERC-AM 
  - 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 
  - Jose Mª Pujol i Perella   - PDECAT 
  - Rafa Puente i Batlle   - PDECAT  
 
Secretària Accidental:  
 
  - Estefania Curto i Zapater 
 
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia tretze de novembre 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 extraordinària. 
 
 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.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DEL PL A D’ACCIÓ PER 
L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES). NÚM. EXP.: 2018/1087. 
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació 
de la ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra. 
 
L'Ajuntament de l’Aldea es va adherir al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses en data 11 de març 
de 2016. 
 
El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de 
reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més 
d’un 20% fins l'any 2020, tot incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint 
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que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Així, els 
municipis adherits han d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i el 
seu Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a endegar 
per fer realitat aquests valors de reducció. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de [nom del municipi] també vol avançar cap a l’adaptació de la 
UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del 
canvi climàtic. Per aquest motiu, el PAES del municipi fa també esment als riscos i 
vulnerabilitats del municipi davant el canvi climàtic i a les accions d’adaptació. 
 
Les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament estan regulades per l’art. 52.2.b) 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril. 
 
Per tot això, i en ús de les atribucions que m'ha estat conferides proposo al ple l'adopció 
dels següent acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi de L’Aldea. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona.” 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els membres assistents. 
 
2.- PROPOSTA MODIFICACIO DE CREDIT 7/2018 EN LA MOD ALITAT DE 
TRANSFERNCIA DE CREDIT.  Núm. Exp. 2018-1091 
 
Es dona compte de la següent proposta d’acord: 
 
“ ANTECEDENTS 
 

1. En data 8 de novembre de 2018 l’alcalde va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de crèdits 7/2018 mitjançant transferències de crèdit. 
 
2. En data 8 de novembre de 2018 la secretària interventora va emetre informe en relació a 
l’expedient de modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit. 
 
3. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense 
pertorbació del servei i s’ha proposat la modificació de crèdit: 
 
Crèdits a augmentar: 
 

Aplicació 
pressupostaria  Nom Consignació 

actual Augment  Consignació 
definitiva 

459/21300 Reparació maquinaria, instal·lacions i 
utillatge 12.000,00 8.000,00 20.000,00 

323/22634 Educació   3.000,00 3.200,00 6.200,00 
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341/22609 Activitats esportives  14.400,00 7.000,00 21.400,00 
334/22619 Activitats culturals 14.000,00 3.000,00 17.000,00 
459/22104 Consum combustibles i carburants  15.000,00 9.500,00 24.500,00 
920/22603 Anuncis butlletins oficials i altres  10.000,00 3.000,00 13.000,00 
920/22100 Energia elèctrica edificis municipals 90.000,00 6.000,00 96.000,00 
920/22200 Serveis de telecomunicacions (telèfon) 20.000,00 14.800,00 34.800,00 
459/21200 Altres manteniments edificis municipals 75.000,00 15.000,00 90.000,00 
459/21301 Manteniment ascensor col·legis 1.200,00 1.500,00 2.700,00 
4311/20305 Arrendament material fira gastronòmica 7.500,00 6.000,00 13.500,00 
929/22002 Material informàtic no inventariable 4.000,00 1.000,00 5.000,00 
920/22714 Servei d'aigua mineral natural 900,00 1.500,00 2.400,00 
    TOTAL 267.000,00 79.500,00 346.500,00 

 
Crèdits a reduir: 
 

Aplicació 
Pressupostaria Nom Consignació 

actual Disminució  Consignació 
definitiva 

133/62102 Rotonda 21 d'abril  50.000,00 49.700,00 300,00 
162/62306 Millores contenidors  20.000,00 19.900,00 100,00 

162/62307 Càmeres vigilància illes 
contenidors 10.000,00 9.900,00 100,00 

    TOTAL 80.000,00 79.500,00 500,00 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

1. L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de crèdit és 
una de les modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses 
de l’entitat local i els seus organismes autònoms. 
 

2. L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de crèdit és 
la modificació del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la 
quantitat del mateix, s’imputa total o parcialment el crèdit d’una aplicació 
pressupostària a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 

 
3. L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL estableixen 

que les bases d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les 
transferències de crèdit i l’òrgan competent per  autoritzar-les. 

 
4. L’article 40.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.2 del TRLRHL disposen 

que, en tot cas, l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de 
despesa serà competència del Ple, excepte quan afectin a crèdits de personal. 

 
5. L’article 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.4 del TRLRHL estableixen 

que les transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint 
les mateixes normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que 
l’aprovació del pressupost. Així com la normativa sobre el règim de recursos 
contenciosos administratius contra els pressupostos de l’entitat. 
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6. L’article 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 180 del TRLRHL estableixen les 
següents limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit: 
 

a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant 
l’exercici. 

b. No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de 
suplements de crèdit o transferències, excepte quan afectin a crèdits de 
personal, i als crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no 
compromesos de pressupostos tancats. 

c. No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències 
han estat objecte de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal. 
 

Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a 
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti 
de transferències motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple. 
 

7. L’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
disposa que l’acord per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres 
presents. 

 
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord: 

 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit  per mitjà de transferències de 
crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de 
les aplicacions pressupostàries que s'han indicat. ” 
 
Votació 
 
VUIT vots a favor, Daniel Andreu Falcó, Simon Falcó Moreso, Miriam Ferrando Blesas, 
Natividad Bernal Bermudez, Albert Borràs Tafalla, Albert Curto Zapater, Antoni Gilbert 
Rodriguez i Carlos Bertomeu Domingo i TRES abstencions d’Elisabet Zapater Alifonso, 
Jose Mº Pujol Perella i Rafael Puente Batlle. 
 
3.-  PROPOSTA D’ACORD REFERENT A LA’APROVACIO D’UNA  MOCIÓ SUPORT A 
LA RESOLUCIÓ 92/XXII DEL PARLAMENT DE CATALUNYA SOB RE LA 
PRIORITZACÓ DE L’AGENDA SOCIAL I LA RECUPERACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA 
APROVADA EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2018, SUBSCRITA PEL S GRUPS 
MUNICIPALS D’ERC I PDCAT. NÚM. EXP 2018-1092 
 
Es dona compte de la següent moció: 
 
“MOCIÓ SUPORT A LA RESOLUCIÓ 92/XII DEL PARLAMENT D E CATALUNYA 
SOBRE LA PRIORITZACIÓ DE L’AGENDA SOCIAL I LA RECUP ERACIÓ DE LA 
CONVIVÈNCIA APROVADA EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2018, S UBSCRITA PELS 
GRUPS MUNICIPALS D’ERC I PDECAT. 
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El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del 
Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la 
convivència. L’Ajuntament de L’Aldea vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i 
en vol destacar especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el 
següent: 
 

II. Institucions i administracions 
 
15 El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats 
fonamentals:  
 
a)Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure 
expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius 
contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució, 
la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència 
exercida contra els drets fonamentals. 
b)Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat 
de les diverses opcions de tots els catalans. 
c)Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte 
català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 
2017 
d)Referma el Compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució 
caduca i antidemocràtica com la monarquia 
 
Per tot el dit anteriorment, el Ple Municipal de l’Ajuntament de L’Aldea pren els següents: 
 
ACORDS 
 

1. Mostrar el Ple suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la 
priorització de l’agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia 11 
d’octubre de 2018 i, especialment, al fragment reproduït anteriorment. 

 
2. Enviar aquest acord al Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de 

Catalunya, al Congreso de los Diputados, al govern espanyol, a la Casa Real 
espanyola i a l’Associació de Municipis per la Independència.” 

 
Intervencions 
 
La Sra. Zapater diu que el seu grup  subscriu i aprova la  que el grup del PDCAT dona tot 
el suport al Parlament de Catalunya en defensa de les nostres institucions i que no es posa 
a parlar de Monarquia Espanyola perquè podria tenir represàlies. 
 
L’Alcalde està totalment d’acord amb les seves paraules i diu que  també es reprimirà en 
les seves expressions ja que no es el lloc adequat per fer opinions  i diu que el grup d’ERC 
també aprova la moció amb les ganes que pugui ser una realitat. 
 
Votació 
 
S’aprova per UNANIMITAT  de tots els assistents i subscriuen la moció. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’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 sis pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les 
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la Secretària Accidental en compliment del disposat 
al RD 2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.  
 
 
 
 
 


