ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 7/2018.
Data: 20 de desembre de 2018.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 21:16 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL
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26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

Alcalde:
Regidors:

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

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

Secretària:
- Estefania Curto i Zapater
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint de desembre
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 21
DE SETEMBRE DE 2018, 1 D’OCTUBRE DE 2018 I 13 DE NOVEMBRE DE 2018.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena als esborranys de les actes que si s’escau s’han d’aprovar i que
són les relatives a la sessió de data 21 de setembre de 2018, 1 d’octubre de 2018 i 13
de novembre de 2018 que se’ls hi van 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 les actes corresponents a la sessió del dia
21 de setembre de 2018,1 d’octubre de 2018 i 13 de novembre de 2018.
Votació

FANI CURTO
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, l’acta corresponent a la
sessió del dia 21 de setembre de 2018,1 d’octubre de 2018 i 13 de novembre de 2018.
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2n.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT
RELATIU A LES CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL EMPLEAT DE
L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2018/1183.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO
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“L’article 38.3 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic sobre matèries competència
dels òrgans de govern de les administracions públiques transcriu que per a la seva
validesa i eficàcia és necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests
òrgans. Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de
manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al
personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sense perjudici que a efectes formals es
requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si
s’escau.
Atès el Reial Decret 956/2018 de 27 de juliol, pel qual s’aprova i es publica l’acord
adoptat per la Mesa General de Negociació de l’Administració General de l’Estat el 23
de juliol de 2018, en relació al règim retributiu de la situació d’incapacitat temporal del
personal al servei de l’Administració General de l’Estat i Organismes o Entitats
Públiques dependents.
Atès que en BOE núm. 183 de data 30 de juliol de 2018 Secció I pàgina 76332 va
sortir publicat l’acord de 23 de juliol de 2018 de la Mesa General de Negociació de la
Administració General de l’Estat (article 36.3 del TREBEP) sobre Règim Retributiu en
la situació d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració General de
l’Estat, dels seus Organismes i Entitats Públiques dependents de la mateixa, on
s’acorda el següent:
“1. Aprobar para todo el personal, funcionario, estatutario o laboral, al Servicio de la
Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas
dependientes, incluido en el Régimen General de la Seguridad Social, que el complemento
retributivo desde el primer día en situación de incapacidad temporal o licencia por enfermedad,
sumado a la prestación del Régimen General de la Seguridad Social, alcance el cien por cien
de sus retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal.
2. Aprobar para todo el personal funcionario incluido en el Régimen de Mutualismo
Administrativo al servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus
Entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal al que se le haya
expedido la correspondiente licencia, que las retribuciones a percibir durante el período que no
comprenda la aplicación del subsidio por incapacidad temporal previsto en dicho Régimen sean
del cien por cien de las retribuciones, básicas y complementarias, correspondientes a sus
retribuciones ordinarias del mes de inicio de la incapacidad temporal; estándose a lo previsto
en su actual normativa reguladora para el período de tiempo en el que ya se aplique el subsidio
por incapacidad temporal contemplado en el Régimen de Mutualismo Administrativo.
3. Aprobar que el complemento de productividad, incentivos al rendimiento u otros conceptos
retributivos de naturaleza análoga se regirán por las reglas y criterios de aplicación que estén
establecidos para cada uno de ellos, sin que resulte de aplicación lo establecido en los puntos
anteriores.
4. Crear un grupo de trabajo en el seno de esta Mesa General de Negociación del art. 36.3
TREBEP en materia de análisis del absentismo.
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5. Remitir el presente acuerdo al órgano técnico competente, para una vez efectuados los
trámites correspondientes, proceda a su elevación al Consejo de Ministros.”

Després de reunir-se la mesa negociadora amb data 13 de desembre de 2018 per
modificar, d’acord amb el previst al Reial Decret 956/2018 de 27 de juliol, les
condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de l’Aldea
establertes a l’article núm. 29 d’ajuts per incapacitat temporal del conveni.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la modificació de l’article núm. 29 d’ajuts per incapacitat temporal,
de les condicions de treball del personal empleat de l’Ajuntament, el contingut del qual
serà el següent:

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO
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“1. En cas de baixa mèdica per incapacitat temporal (IT) els/les empleades municipals
tindran els drets econòmics següents:
a) Tot el personal al servei de l’Ajuntament de l’Aldea, dels seus organismes o entitats
públiques dependents inclosos al Règim General de la Seguretat Social, tindrà un
complement retributiu, des del primer dia en situació d’Incapacitat Temporal derivades
de contingències comuns o contingències professionals o Llicència per malaltia que,
sumat a la prestació del Règim General de la Seguretat Social, arribi fins al 100% de
les seves retribucions ordinàries al mes d’inici de la incapacitat Temporal.
2. Els complements retributius a que fan referència els apartats anteriors tenen la
consideració de millora voluntària de l'acció protectora de la Seguretat Social i es
percebran exclusivament en els supòsits que el funcionari o el treballador reuneixi els
requisits i tingui dret a la prestació d'incapacitat temporal reconeguda per l'esmentada
entitat gestora.
3. Als efectes previstos en aquest article la retribució del mes anterior a aquell en què
va tenir lloc la incapacitat temporal serà igual a les retribucions bàsiques, amb inclusió
dels triennis, les retribucions complementàries fixes i periòdiques (complement de
destí i específic) i, si s'escau, els complements personals transitoris; resten excloses
per tant d'aquest còmput, el complement de productivitat, les gratificacions per serveis
extraordinaris i hores extres (només es tindran en compte en el supòsit de
contingències professionals) i qualsevol altre concepte, plus o factor no inclòs en el
complement específic (nocturnitat, festivitat, etc.).
4. S’entén per indisposició l’absència de l’empleat del seu lloc de treball degudament
justificada i produïda per qualsevol causa relacionada amb el seu estat de salut que no
doni lloc a una situació d’incapacitat temporal; l’absència al treball per aquesta causa
comportarà l’aplicació del descompte en nòmina per a la situació d’incapacitat
temporal; tanmateix, aquest descompte en nòmina no serà d’aplicació fins a un màxim
de quatre dies d’absència al llarg de l’any natural, dels quals només dos dies podran
ser consecutius.”
SEGON.- Remetre l’expedient al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya als efectes del registre de l’acord i publicació en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, així com remetre l’acord a la Delegació del
Govern de Catalunya als efectes oportuns.
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TERCER.-Notificar aquest acord a les Organitzacions sindicals signants.”
Votació.S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents,
Intervencions.L’Alcalde exposa els motius d’aquesta proposta, i explica que es tracta d’un ajust per a
que les condicions laborals dels treballadors siguin més beneficioses des del primer
dia de la baixa laboral.
3r.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL 2019 I PLANTILLA DE PERSONAL.

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“FETS
1. Per part de l'Alcaldia s'ha elaborat el projecte de pressupost general, així com la
plantilla de personal i els annexos corresponents per a l'exercici 2019 que es presenta
per a la seva aprovació, ascendeix a un total de 4.146.984 € i està integrat per:
- El de la pròpia entitat.
d’acord amb el següent detall:

DANIEL ANDREU FALCO
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AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
2.137.419,00
89.000,00
483.896,00
1.216.129,00
10.850,00
0,00
209.690,00
0,00
0,00
4.146.984,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
1.173.225,00
1.709.470,00
2.500,00
529.973,00
22.000,00
707.816,00
2.000,00
0,00
0,00
4.146.984,00

2. L’alcaldia ha sol·licitat l’emissió dels informes d’intervenció corresponents a
l’aprovació del pressupost general de la corporació.

3. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció general ha emès:
INFORME FAVORABLE

4. La intervenció en relació a l’informe d’intervenció sobre el compliment dels principis
que estableix la Llei orgànica d’Estabilitat i sostenibilitat financera ha emès:

FANI CURTO
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1. L’article 168.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) estableix que el pressupost de l'entitat
local el forma el seu president i a ell si ha d'unir la següent documentació:
a) Memòria explicativa del seu contingut i de les principals modificacions que
presenti en relació amb el vigent.
b) Liquidació del pressupost de l'exercici anterior i avanç de la del corrent,
referida, almenys, a sis mesos de l'exercici corrent.
c) Annex de personal de l'entitat local.
d) Annex de les inversions a realitzar en l'exercici.
e) Annex de beneficis fiscals en tributs locals
f) Annex amb informació relativa als convenis subscrits amb les comunitats
autònomes en matèria de despesa social
g) Un informe econòmic-financer, en el qual s'exposin les bases utilitzades per
a l'avaluació dels ingressos i de les operacions de crèdit previstes, la suficiència
dels crèdits per atendre el compliment de les obligacions exigibles i les
despeses de funcionament dels serveis i, en conseqüència, l'efectiva
anivellació del pressupost.
2. L’article 168.4 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL disposa
que sobre la base dels pressupostos i estats de previsió de l’entitat local, organismes
autònoms, el president de l'entitat formarà el pressupost general i el remetrà, informat
per la Intervenció i amb els annexos i documentació complementària detallats en
l'apartat 1 de l'article 166 i en el present article, al Ple de la corporació abans del dia 15
d'octubre per la seva aprovació, esmena o devolució.
3. L’article 166 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL relaciona
els annexos que caldrà unir al pressupost general:
- plans i programes d’inversió i finançament que, per un termini de quatre anys,
podran formular els municipis i altres entitats locals d’àmbit supramunicipal
- programes anuals d’actuació, inversions i finançament de les societats
mercantils amb capital íntegrament o majoritari municipal
- l’estat de consolidació del pressupost municipal amb els dels organismes
autònoms i societats mercantils
- l’estat de previsió de moviments i situació del deute.
4. L’article 169 del TRLRHL estableix que aprovat inicialment el pressupost,
s’exposarà al públic previ anunci al BOP durant 15 dies en què es podrà examinar i
presentar reclamacions. S’entendrà el pressupost definitivament aprovat si no es
presenten reclamacions, en cas contrari, el Ple tindrà un mes per resoldre-les.
Afegeix que l’aprovació definitiva es farà abans del 31 de desembre de l’exercici
anterior al qual hagin d’aprovar-se. Que el pressupost definitivament aprovat es
publicarà al butlletí oficial de la província resumit per capítols i simultàniament se’n
trametrà còpia a l’administració de l’estat i la comunitat autònoma.
També estableix que el pressupost entrarà en vigor a l’exercici corresponent una
vegada publicat al BOP.
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Finalment, disposa que si a l’iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el
pressupost corresponent es considerarà prorrogat el de l’exercici anterior.
5. L’article 171 del RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL estableix
que contra l’aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar directament recurs
contenciós administratiu.

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL
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6. Les plantilles, que hauran de comprendre tots els llocs de treball degudament
classificats reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, s'aprovaran anualment
en ocasió de l'aprovació del Pressupost i hauran de respondre als principis de
racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de
l'economia, sense que les despeses de personal puguin depassar els límits que es
fixin amb caràcter general a la normativa de pressupostos generals d’aplicació.
La plantilla de personal és, la relació detallada per cossos, escales, subescales,
classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal laboral i l'eventual, i
que haurà de respondre als principis de racionalitat, economia i eficàcia en virtut
d'article 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de les Bases del Règim Local.
L’Annex de personal forma part del Pressupost de la Corporació local en compliment
de l’art. 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’art. 26 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.
L’art. 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
personal al servei de les entitats local, estableix que la plantilla de personal de les
entitats locals ha d’estar integrada per la relació detallada per cossos, escales,
subescales, classes i categories de les places en què s’integren els funcionaris, el
personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la denominació d’aquests, el nombre
de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin vacants i el grup a què
pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés.
PROPOSO:
1. Aprovar inicialment el pressupost general i els seus annexos per a l’exercici 2019
d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent:
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

FANI CURTO
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TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
2.137.419,00
89.000,00
483.896,00
1.216.129,00
10.850,00
0,00
209.690,00
0,00
0,00
4.146.984,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
1.173.225,00
1.709.470,00
2.500,00
529.973,00
22.000,00
707.816,00
2.000,00
0,00
0,00
4.146.984,00
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2. Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
4.155.575,43 €, d’acord amb el següent detall:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7

DANIEL ANDREU FALCO
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Despesa no financera

Despesa no
financera
1.173.225,00
1.709.470,00
2.500,00
529.973,00
22.000,00
707.816,00
2.000,00
4.146.984,00

Regla despesa liquidació 2018
Regla despesa pressupost 2019
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

3.651.116,55
3.512.242,86
138.873,69
8.591,43

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament

8.591,43

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

4.155.575,43

3. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament de l’Aldea segons el
document que consta a l’expedient.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix.
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent
de la última publicació.
5. Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes
de presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el
BOP en els termes que estableix l’art. 169 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.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
Una vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament
amb el resum del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
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Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última
publicació.”
Intervenció.-

L’ Alcalde comunica que, a nivell personal, es l’últim Pressupost municipal que podrà
debatre, explicar i mostrar al plenari i si s’escau poder-lo aprovar. El Sr. Alcalde
exposa que aquest Pressupost serà el setze que ha portat al plenari, així mateix
agraeix als companys de govern i tots els membres del consistori el rigor alhora
d’administrar les partides pressupostaries, la qual ha permès que la situació
econòmica de l’Ajuntament de l’Aldea sigui molt prospera, cosa que es deixarà al
consistori una bona herència preparada per als reptes que hagin d’afrontar els futurs
rectors d’aquest Ajuntament per tal de poder garantir el serveis al nostre municipi.
Seguidament l’Alcalde exposa els capítols del pressupost municipal 2019:
-

Es un Pressupost equilibrat tal i com marca la normativa legal i que passa de
4.023.000 € del pressupost de l’exercici 2018 a 4.146.000 € al pressupost del
exercici 2019, amb un increment de 123.000 €.

-

Al pressupost de despeses, al capítol 1 de personal, hi ha un increment de
56.000 € respecte a l’anterior exercici, degut a la incorporació a plantilla d’un
conductor de vehicle de la brigada, d’un nou vigilant municipal i també de la
conservació d’una plaça d’auxiliar administratiu que s’havia d’amortitzar un cop
un cop feta la promoció interna de dos places d’administratius, és a dir, només
s’amortitzarà una plaça d’auxiliar un cop feta la promoció interna de dos
administratius. Altrament també es dota una plaça de TAE ( Tècnic
Administració Especial) per tal de millorar el servei d’assessorament jurídic del
nostre Ajuntament.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

L’Alcalde exposa que el ple del Pressupost es el que marca la línia de treball del
govern municipal, i és el que marca la satisfacció o insatisfacció dels veïns, d’acord
amb les polítiques emprades.

Una part important d’aquest capítol 1, és que es compleix amb la resolució
estatal del BOE per l’increment del 2.25 % el volum de la despesa en capítol 1
destinada a les retribucions del nostres treballadors.
-

Al capítol 2, de despesa corrent s’incrementa, respecte l’exercici anterior, la
despesa en 90.000 € més, ja que passa de 1.620.000 € a 1.709.000 €, aquest
capítol es el que reflexa la vocació de mantenir i millorar els serveis general de
la nostra població, es un capítol que s’aboca un gran esforç econòmic per
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, s’aboquen molts de recursos
però també s’ha d’estalviar, per exemple figura una important disminució de la
partida d’enllumenat públic, ja que la implantació de la tecnologia led ens
portarà a un estalvi estimat de 25.000 €, és a dir que la partida pressupostada
l’exercici anterior per import de 110.000 € passarà a ser de 85.000 €.
La partida de Promoció econòmica, turisme i producte propi passa de 26.000 €
a 43.000 €, és una aposta continua per situar a l’Aldea al lloc on es mereix i per
tal de situar el nostre braç econòmic, tan el sector pagès, comerç de proximitat
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-

Al capítol 4 de despeses, hi ha un increment de 50.000 €, respecte al 2018 que
es van pressupostar 480.000 €, i en l’any 2019 es de 529.000 €. Aquest capítol
es un capítol de transferències que es destina a l’aportació de recursos a les
nostres entitats, es un braç fort de la política municipal i s’ha de continuar donat
ajuda i suport ja que la tasca que desenvolupen socialment es imprescindible i
molt necessària.
Destacarem també 80.000 € destinats al Centre de Dia, que van lligats a una
subvenció de la Generalitat.
Destacarem un increment de la partida dels serveis al Copate de 185.000 € a
200.000 €, que hi hauran una sèrie de nous incorporaments d’elements com
poden ser les guies dels contenidors.

-

I finalment al capítol 6 de despeses, és de les inversions i el que es fixa més el
progrés municipal, aquest capítol inclou importants i necessàries actuacions.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

etc.... en un bon aparador turístic, de manera que la gent faci negoci amb els
nostres negocis. La imatge promocional continua sent una aposta ferma per al
logo “l’Aldea Horta del Delta”, ha de ser la viva imatge del nostre desig de
progrés i creixement i convidem a tots els sectors productius del poble a
utilitzar el logo, especialment al de la pagesia, a treure profit d’aqueta
nomenclatura que ha de ser comuna per a tots.
S’incrementa, respecte l’exercici anterior, la partida de manteniment d’edificis
municipals que passa de 50.000 € a 80.000 € ja que cada vegada tenim més
espais municipals i es especialment destinem molts recursos a espais
educatius com les escoles, llar d’infants.. i creiem que es la millor inversió que
es pot fer, però igualment es cuiden la resta d’edificis municipal i instal·lacions
municipals amb nous manteniment i una renovada aportació de noves
tecnologies a la seva estructura.
Preveiem un increment, respecte l’exercici anterior, a la partida de la Fira de
12.000 € a 20.000 € ja que considerem que es un acte promocional de molta
importància i paral·lelament apostem pel Pla de Dinamització del Comerç Local
i es destina una partida de 15.000 €.
Preveiem una partida de 40.000 € pel possible l’enderroc de les Granges del
Trinquet.
S’augmenten les partides destinades a la programació cultural de 12.000 € a
15.000 €, considerem imprescindible l’aportació pressupostaria per enriquir la
cultura del nostre municipi.
Finalitzarem el pagament del renting de les pantalles, finalitzarem el pagament
del renting d’un vehicle.
I per finalitzar amb aquest capítol es destina una partida de 5.000 € en
l’arrendament d’una moto elèctrica, que creiem que a més de seva necessitat
va en la línia de donar exemple de sostenibilitat mediambiental.

Seguidament l’Alcaldia relaciona inversions del pressupost municipal 2019 i en fa
una exposició:
o Nou enllumenat led d’estadi la Unio, amb una aportació 39.000 €.
o Completar la pavimentació de la plaça de l’Ajuntament, amb un cost de
25.000 €
o Finalització de la 3º Fase del Carril Bici, fins l’arribada al nucli urbà al
antic encreuament de la via, amb una despesa de 15.000 €.
o Arranjarem l’Avinguda Robert Graupera, en 20.000 €
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o La Rotonda del 21 d’Abril, si les negociacions amb Fomento ho
permeten, destinarem 50.000 €
o A l’Enderroc del Pont, i amb el mateix suposit, depenent de la negocio
amb Fomento, destinarem 70.000 €.
o El recanvi d’enllumenat públic que ja s’ha iniciat en aquest exercici, li
destinarem 60.000 € més, ja que han comprovat que l’estalvi es
important i la millora amb els carrers del poble també ho és, i així ho
han agraït multitud de veïns al regidor de serveis que tinc al meu costat.
Apuntem dos grans inversions, pendents de gestions que ens puguin
generar subvencions com són:
o Les obres del projecte Avinguda Catalunya.
o Les obres del projecte del Centre Cultural SCRUA.

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

I tenim per complir amb els Pressupostos Participatius, amb el compromís ferm
de posar en marxa de l’Escola de Música.

DANIEL ANDREU FALCO

Seguidament pren la paraula la Sra. Elisabet Zapater, com a portaveu del grup
municipal del PDCAT, i exposa:

FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

També pendents de subvenció estan:
o El punt de recarrega de vehicles elèctrics .
o Nou punt d’Informació Turística.

I per acabar amb aquest resum de les inversions, que en son molts més però
que no enumerarem aquí, farem esment a un Pla de xoc per abordar
l’arranjament de camins i carrers municipals que han sofert un gran i
excepcional deteriorament pels episodis excepcionals de pluges que hem patit
els últims mesos. A més de una subvenció de 82.000 € en àrid reciclat, que ja
tenim concedida la resolució, destinarem 45.000 € i 60.000 € per fer front
aquest tema que considerem de gran urgència i de una problemàtica de
necessària i obligada solució.

“Ens ha sobtat moltíssim el funcionament que hi ha hagut aquest any, normalment els
anteriors anys ens arribaven els pressupostos, els podíem revisar, fèiem aportacions i
sens donaven en un termini de 15 dies com a mínim, per poder estudiar-los, donat que
com ha dit vostè, son les línies mestres o que marquen la línia de la gestió de govern,
per tant és un document important que va la pena estudiar amb calma. Aquest any no
hem tingut la possibilitat de debatre-ho en anterioritat, perquè no se’ns ha ofert
aquesta possibilitat, hem rebut aquesta documentació amb tota la documentació que
anava al plenari, 48 hores o alguna més abans. Agraïm la seva explicació, però com
poden comprendre no tenim temps material de poder fer un estudi, tot i que teníem
aportacions pendents ja que suposàvem que seria com els anys anteriors, i que es
pactaria en certa manera. Sempre es diu que 11 persones veuen més que 7 i que
enteníem que com altres vegades que sí se’ns va demanar col·laboració ho podíem fer
aquesta vegada. Ens hem trobat en la sorpresa que no ha sigut així i que realment
aquesta comunicació i aquest debat que jo crec que seria necessari pel bé del poble
no s’ha produït.
Clar, jo no se si això ja es una intenció de que volen que no els aprovem, perquè sinó
no te cap explicació de que se’ns donen els pressupostos en aquestes condicions
quan el normal seria agarreu-los en dos dies abans, estudieu-los i si voleu afegir
qualsevol cosa i pactem certes coses, però no ha sigut així.
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Però el mes surrealista es que avui arribo a casa i em trobo amb aquesta butlleta ( la
Sra. Zapater mostra un butlleta de amb una proposta electoral del grup d’Esquerra que
s’ha de presentar a les properes eleccions municipals), que diuen “ Poden escriure les
seves aportacions i dipositar-les a qualsevol bústia de correus” això es una butlleta
que van repartint el grup d’Esquerra per les cases demanant a per la gent que faci les
seves aportacions. Ho trobo fantàstic sempre que es vulguin fer les aportacions la
població es ideal, però clar, si els representats del poble no les poden fer, no en trobo
la lògica sincerament. Amb tot això el nostre grup, malauradament votarà en contra.”

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

L’Alcalde comenta que respecta la explicació de la Sra. Elisabet, i creu que tot té un
origen, un motiu, i li diu a la Sra. Zapater respecta les dedicions que pren un grup que
no està dins de govern, però tot l’equip de govern ha considerat adequat aquest fet,
degut a que l’han passat es va pactar el 95 % del que el grup del PDCAT volia i es va
introduir al pressuposts i el Sr. Alcalde li diu que finalment no van aprovar el
pressupost.
El Sr. Alcalde li diu a la Sra. Zapater que: “si d’alguna manera assumeixes el
compromís pel qual et fas responsable d’aportar unes partides, unes qüestions i
desprès alhora de la veritat te’n desdius del tracte i te’n fas enrere, entendrà vostè que
l’equip de govern no pot seguir amb aquesta línia,” el Sr. Alcalde li diu que respecta la
línia que esta seguint ja que es de respectar però li diu que l’equip de govern quan
assumeix un compromís també el compleix.
La Sra. Elisabet li clarifica que no es va pactar en cap moment que sí que aprovarien
els pressupostos de l’exercici 2018, i li diu que en cap reunió es va dir que
s’aprovarien, solament van fer les aportacions i que s’ho estudiarien.
La Sra. Zapater li clarifica que no van votar en contra, es van abstindré, i que en el
seu dia es va argumentar perquè es votava en aquest sentit.
La Sra. Zapater exposa que no es tracta de castigar, ni de lluites de partits, i que ara
potser s’està enfocat amb les municipals i es per el món de vista. Comenta que
simplement es tracta de que de vegades les aportacions d’altres persones són bones,
son millors, o són mes fluixes, però exposa que totes les aportacions són positives i
creu que la forma que han actuat no es una bona política.
L’Alcalde li respon que fa 16 anys que fa pressupostos al Consell Comarcal a govern,
estan a l’oposició al Consell Comarcal , a l’Ajuntament de l’Aldea pràcticament sempre
a govern i quan s’arriba a un acord es compleix. I li reitera que l’any passat van
acordar els dos grups que aprovarien els pressupostos. El Sr. Alcalde exposa que no
vol entrar en una discussió estèril i que li pot negar però que hi ha 8 persones que
diuen que sí i 3 que duen que no.
El Sr. Alcalde exposa que l’equip de govern no s’ha negat mai en rebre cap aportació o
suggeriment.
La Sra. Zapater reitera que a la reunió que van parlar dels pressupostos del 2018,
només van assistir el Sr. Josep Maria Pujol, el Sr. Alcalde i ella mateixa, que la resta
de membres del consistori no hi eren.
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L’Alcalde pren la paraula i li respon que tenen molt clar el que va passar i que ho
deixen aquí.
El Sr. Puente intervé preguntant que si de les seves propostes per al pressupost
2018, es van integrar dintre d’aquest totes les que van proposar el seu grup i que
degut a que com no es van pressupostar el màxim que ells havien demanat per aquest
motiu es van abstenir amb la votació.
El Sr. Alcalde li respon que es van integrar el 95 % de les propostes i li reitera que el
grup del PDCAT les va acceptar explicita i clarament.

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

El Sr. Alcalde abans de passar el següent punt vol fer una petita exposició que diu:
“Hi ha una sèrie de qüestions que s’han de posar sobre la taula alhora de fer
l’aprovació d’aquest Pressupost. Tenim la voluntat de seguir treballant de cara a les
entitat del nostre poble, perquè com deia anteriorment, es una activitat que
desenvolupen i es imprescindible, de la mateixa manera millorarem la seguretat
ciutadana amb l’estabilitat i consolidació del cos de guàrdies municipals, col·laborant
amb la seva formació i facilitant les eines necessàries, com de la mateixa manera ho
farem amb la brigada municipal. També ens comprometem amb que la neteja del
nostre poble sigui abordada amb la nova contracta que ha sorgit al COPATE.
Voldria fer un apunt, per reclamar el civisme alhora de l’abocament a les illes de
contenidors amb impropis fora dels llocs adequats, i amb la deixalleria al servei de
tothom i que no s’aprofita. Cada dia, els informes de la guàrdia municipal per la nit ens
disposen que alguna de les illes no estigui neta com tots voldríem.
La participació ciutadana continuarà sent element vital en la disposició de la gent, que
opini i participi i que decideixi per aquest fi, continuarem posant totes les eines
participatives necessàries i des de l’administració municipal tots els elements de
transparència i comunicació per fer-ho possible.
L’àrea d’atenció a les persones continuarà serà prioritària, ja que aquesta crisi ha
deixat moltes famílies en molt mal estat econòmic i socialment també ha deixat moltes
mancances. La tasca mancomunada amb el Consell Comarcal ha d’afavorir als més
desfavorits, i per tant aplicarem polítiques d’igualtat que permetin una major equilibri i
una justícia social entre homes i dones.
Com deia anteriorment, “L’Aldea Horta del Delta” ja hem decidit que sigui el nostre
símbol, la senya i identitat del nostre municipi, tot el sector productiu especialment
pagesia, volem que s’aplegui en aquest paraigües d’identitat i de ferma convicció en la
qualitat els nostres productes.
Les accions culturals encaminades a facilitar majors pes específic d’aquesta aportació
a la nostra població les volem millorar, augmentar i consolidar.
L’àrea de joventut amb els nous serveis al casal jove, amb la disponibilitat de la borsa
de treball i les polítiques emmarcades a proposar participació en la vida municipal
continuaran sent la línia de conducta d’aquest equip de govern.

FANI CURTO

Signatura 1 de 2

Els actius turístics s’han de fer notar, cada cop descobrim més el valor del nostre
entorn i el turisme familiar pot ser una nova aposta que ens porti nous elements de
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generar riquesa. La gastronomia i el nostre servei de qualitat, l’Ermita, les Torres , els
espais de la guerra civil, els arbres catalogats, la façana fluvial del riu Ebre, les
coheteres, els campaments romans, el Xoperal i en definitiva aquest tot aquest entorn
meravellós que tenim al poble de l’Aldea que com ens agrada dir estem prop de tot.
Marcarem com a detall important la voluntat de l’Ajuntament de l’Aldea d’assolir la
neteja, l’ajardinament, la decoració i la senyalització a l’entorn de l’estació del
ferrocarril de l’Aldea, assolirem aquesta gestió perquè aquella porta d’entrada al nostre
poble completament en mans de ADIF pugui en aquesta gestió passar a mans nostres
i que recuperi la imatge que necessita aquesta porta tant important d’entrada al nostre
poble.

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

Ensenyament i educació pilars bàsics de la nostra societat, són pilar fortíssim de la
nostra actuació, col·laborarem juntament amb la regidoria, amb els claustres, amb les
AMPES per tal de millorar qualitat d’ensenyament de col·legis i Llar d’infants.
L’àrea de Comerç aposta per Pla de Dinamització Local i el tornem a posar a mans
d’una prestigiosa empresa, la mateixa, que ens ha ajudat a millorar molt les nostres
prestacions. Tots els elements promocionals continuaran sent objecte de la nostra
atenció i per tant actes com la Fira centralitzaran la nostra aposta pel comerç de
proximitat.
Tenim la voluntat de promocionar una jornada de promoció econòmica per tal de
proposar exemples d’èxit i que puguin ser aprofitats pel nostre comerç local.
Voldria donar una bova noticia, que aquest any s’han posat a disposició 16 noves
llicencies d’activitat al nostre Ajuntament, la qual dona una idea de un creixement a
l’alça d’implantació de comerços i establiments al nostre poble.
L’àrea d’Urbanisme pretén millorar les seves prestacions mitjançant elements de
gestió adequats per una tasca correcta, l’Aldea és un poble urbanísticament molt
complicat, però de mica en mica i sense sangrar ni un euro a cap economia familiar,
això es un fet que quan vols corre massa el que pot passar es que et pots carregar
alguna economia familiar. Seguirem mantenint aquesta contenció pressupostaria
d’aquestes despeses que siguin perfectament assumibles per l’Ajuntament i si corre el
cas per les famílies.
Les polítiques d’ocupació han estat durant aquesta legislatura objecte de màxima
atenció del govern municipal tot i això amb la col·laboració del Consell Comarcal i del
sector privat, volem millorar aquest sector. Hem creat de manera directa uns 52 lloc de
treball, en forma d’adjudicació de serveis tenim Centre de Dia, Llar d’infants i equips de
Neteja que signifiquen entre 15 i 20 treballadors.
La plantilla de treballadors de l’Ajuntament en aquest moments, inclosa Brigada
municipal, Casal de Joves, Premsa, Guàrdies Municipals, Servei d’Administració i àrea
d’Urbanisme son 32 persones inclosa una auxiliar administrativa en pràctiques.
Les adjudicacions d’obra pública de varies empreses podem calcular que han facilitat
feina i treball entre 30 i 40 persones. Estem parlant en total entre 130 i 140 llocs de
treball.

FANI CURTO
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Sumen els ajuts directes en el 100 % de la bonificació de la llicencia d’activitat, els
ajuts del PLAMET que van en augment, ens felicitem, les bonificacions del ICIO.
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La posada en marxa del dispositiu d’inserció sociolaboral del Consell Comarcal del
Baix Ebre també forma part de la nostra ferma voluntat de propiciar l’accés al treball a
tota persona que li faci falta.
I amb la col·laboració del Govern de la Generalitat via INCASOL proposarem la
posada en servei de noves superfícies industrial del nostre terme municipal, els
polígons han d’estar a disposició de les empreses que vulguin instal·lar-se.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

L’esport es una activitat imprescindible per una societat sana, propiciar la pràctica i
cuidar les entitats i instal·lacions es del tot necessari, sala nova per noves propostes i
millora de les actuals.
Continuem en aquesta línia, Sr. Bertomeu vostè acaba d’aterrar però com li deia vostè
pareix que faci 10 anys que està dintre de l’Ajuntament, i de la mateixa manera parlaria
del altre nou regidor, el nostre amic Toni Gilabert responsable de Festes, l’èxit de la
Festa Major 2018 no la discuteix ningú, està avalat vostè Sr. Gilabert per aquesta festa
per continuar sent el director d’orquestra d’aquest festa tant important i espero i desitjo
que la confiança del poble li tornarà a permetre tornar a protagonitzar una organització
com la del 2018 que ha esta del tot modèlica.
Mentrestant moltes activitats i molts actes en comú com pot ser aquesta proposta de la
Calçotada del Delta a l’Aldea, que com a mínim permetrà que Festes, Pagesia,
Turisme, Comerç, i amb el suport de l’àrea de Serveis i Vigilància puguem donar un
altre cop d’efecte.
I per acabar l’exposició amb el desig de fer partícips a tothom de les gestions que
s’han fet, de les que han arribat a bon port i de les que no han arribat a bon port , però
tot això ha contribuït la estabilitat del nostre municipi i la seua pau social que ha
després molt l’interès de nous inversors. Volen ubicar-se al nostre municipi perquè
acull una complerta dotació de serveis i a més una fiscalitat molt engrescadora.
Parlem dels terrenys d’ADIF ja adquirits i passats a mans nostres i posats a valoració
del que si pot implantar i dels que s’hi pot fer, hi ha molt de futur i molt a fer.
La valoració també està descomptat les negociacions amb l’SCRUA per tal de la
sessió del local la qual ja tenim l’esborrany del projecte per tal de que l’ampliació o
reconversió d’un auditori pugui ser una realitat satisfactòria per a tots el poble de
l’Aldea.
La implantació de la base logística de vehicles de recollida de residus del Baix Ebre i
del Montsià que gestiona la UTE Fomento de Gestiones i Contratas i Acciona a les
antigues instal·lacions de la Comercial Baix Ebre és un èxit municipal de tothom.
La imminent posada en marxa de la planta de triatge d’envasos ubicada als terrenys
de l’antic abocador comportarà un seguit de serveis que faran de l’Aldea un nucli
d’aquesta aposta de futur per una activitat industrial en creixement com és una activitat
tant sostenible com el tractament de residus.
De la mateixa manera que les negociacions amb l’empresa Saica, antiga Dapsa, i el
comitè d’empresa dels treballadors arriben a bon port per facilitar una important
inversió industrial al nostre terme valorada en uns 8.000.000 euros en una nau de
13.000 metres quadrats que significaria la creació d’entre 50 i 80 nous llocs de treballs.
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La tasca conjunta entre el Govern de la Generalitat, la direcció de l’empresa i el
Govern Municipal de l’Aldea, va donar com a fruit un acord de govern de la Generalitat,
un acord excepcional, el nostre Govern s’ha posat al costat nostre com no pot se
d’altra manera, s’ha posat al costat de la implantació territorial i industrial al nostre
territori, s’ha posat al costa de l’Aldea, de l’empresa i de la creació de riquesa. Tot això
es una oportunitat que no podem deixar passar.”
El Sr. Alcalde comunica que vol donar una noticia de última hora, comunica que ha
estat parlant amb el Gerent de Saica i el Comitè d’empresa i comunica que s’han
desencallat les discussions i s’ha aprovat per votació de tots els treballadors de
l’empresa Saica, amb 75 % a favors i el 25 % en contra, i que el conveni es tiri
endavant, el qual vol dir que la inversió que ha explicat anteriorment sigui una realitat
en pocs mesos.

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

I finalment el Sr. Alcalde comunica que finalitza l’exposició reiterant que manté els
impostos congelats per 12ena vegada consecutiva.
Votació.APROVAT per VUIT vots a FAVOR dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó
i Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Carlos Bertomeu i Domingo, Albert Curto i
Zapater, Natividad Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Toni Gilabert i
Rodriguez; i TRES vots en CONTRA dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª
Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle.
4t.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN,
FISCALITZACIÓ LIMITADA PRÈVIA I PRESA DE RAÓ EN INGRESSOS.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Que formula l’Alcaldia en relació al model de control intern en règim de fiscalització
i intervenció limitada prèvia, de requisits bàsics, per a les despeses i obligacions, i
de control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a
l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos d’aquesta Entitat local,
en aplicació del Reial Decret 4242017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern de les entitats del sector públic local.
A. ANTECEDENTS
1. La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les
entitats locals es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents
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 (TRLRHL), i concretament, en el Reial decret
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les
entitats del sector públic local (RD 424/2017).
2. L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en
les entitats locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents
de la llei, respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les
societats mercantils d’elles dependents, en les seves modalitats de funció interventora,
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funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats locals que es
determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

3. El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de
control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en
termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.
4. Per l’Alcaldia, en Resolució de data 12 de desembre de 2018, s’ha disposat la
formació d’Expedient per a, conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels
extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei
47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i de substitució de la
fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat.
5. En data 12 de desembre de 2018 s’han emès Informes d’Intervenció i Secretaria
General de l’Entitat.
B. LEGISLACIÓ APLICABLE
Està constituïda bàsicament per les següents normes:
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control
intern a les entitats del sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de
l’Estat, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008,
actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels
articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte l’exercici de la funció
interventora en règim de requisits bàsics.
C. FONAMENTS DE DRET
1. L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en
l’exercici de les seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia
funcional, exercici desconcentrat i procediment contradictori i haurà d’exercir el control
intern amb plena autonomia respecte de les autoritats i les altres entitats la gestió de
les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el portin a
terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats
controlades. L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a
això se li han d’habilitar els mitjans necessaris i suficients.

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

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

3fa15658edd6451a848b47f30ec703a3001

Url de validació

https://ajuntament.laldea.cat/absis/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Acta -

16

A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control
efectiu de, com a mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de
l’exercici mitjançant l’aplicació de les modalitats de funció interventora i control
financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres anys consecutius.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

2. L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en
l’exercici de les seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de
sol·licitar assessorament, de la defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes
informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors
poden sol·licitar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels
serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials,
els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials.
3. Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat
Local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons
l'article 219.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació amb el 13.1 del Reial decret
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les
entitats del Sector Públic Local.
4. En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora
comprendrà la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient
susceptible de produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de
valors.
La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels
seus organismes autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel
control inherent a la presa de raó en comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior
dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant l’exercici del control
financer; com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la
Tresoreria de l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant
l'exercici del control financer.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la
fiscalització prèvia de drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per
actuacions comprovatòries de control financer.
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques
de mostreig o auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per
part de la Intervenció d'aquest Ajuntament.
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució
de la fiscalització prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme
l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament
material derivats de devolucions d'ingressos indeguts sempre seran sotmesos a la
funció interventora plena prèvia.
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En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable
fiscalització prèvia plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de
produir drets de contingut econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

5. Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que
podrà ser exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas,
té per objecte controlar, abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels
seus organismes autònoms, sigui quina sigui la seva qualificació, i, en els supòsits en
què ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que donen lloc al
reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i
pagaments que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics,
amb la finalitat d’assegurar que la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en
cada cas.
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre
despeses i obligacions, l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix
que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del president, el Ple de l’Entitat
local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a
l’apartat 2 de l’article 13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici del
control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que
assegurin l’objectivitat, la transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les
actuacions públiques, i resultaran d’aplicació en tot cas els requisits bàsics recollits en
l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot allò que sigui
d’aplicació a les entitats locals.
I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció
prèvia respecte dels tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el
règim de requisits bàsics als efectes de fiscalització i intervenció limitada prèvia, el
mateix que, al marge ja d’acord, per a les despeses de quantia indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a
comprovar els requisits bàsics següents:
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de
la despesa o obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan
financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de
l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb
finançament afectat s’ha de comprovar que els recursos que les financen són
executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de documents fefaents que n’acreditin
l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de
comprovar, a més, si es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
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S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no
prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels
articles 172 i 176 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha
de comprovar la competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció
quan aquest òrgan no tingui atribuïda la facultat per aprovar les despeses de què es
tracti.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió,
determini el ple a proposta del president i previ informe de l’òrgan interventor. A
aquests efectes, independentment que el Ple hagi dictat acord o no, es consideren, en
tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi l’acord de Consell
de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de
comprovar en tots els tipus de despesa que comprèn.
6. En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits
bàsics respecte de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril,
preveu que, addicionalment, el Ple de la corporació pugui aprovar altres extrems
addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits essencials.
Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la
transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de
control que observin alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un
expedient sempre podran fer ús de la seva facultat de formular observacions
complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia, conforme es preveu a
l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que “l’òrgan interventor pot
formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que
aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients.
Respecte a aquestes observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.
7. Els Informes emesos per la Intervenció i la Secretaria General de l’Entitat van
considerar adient, i aquesta Presidència assumeix el seu criteri a efectes de Proposta
d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia de despeses i obligacions
en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de
Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General
Pressupostària.
8. Igualment van considerar adient els mateixos Informes d’Intervenció i de Secretaria
General de l’Entitat la proposta d’Acord de substitució de la fiscalització prèvia dels
drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local, pel control inherent a la presa de raó
en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els
seus drets i ingressos.
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb els
Informes d’Intervenció i de Secretaria General de l’Entitat, aquesta Alcaldia formula al
Ple proposta d’adopció d’Acord
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Primer.- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria
de l’Entitat local, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos,
en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada,
amb efectes igualment d’1 de juliol de 2018.
Segon.- D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de
requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions,
en els termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, i respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en
l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també
amb efectes d’1 de juliol de 2018.

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

Tercer.- De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà
sotmesa a fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de
comprovar els extrems generals regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril.
Quart.- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a
l’Ajuntament que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir
de 1 de juliol de 2018.”
Intervencions.No n’hi ha
Votació.-

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents.
5è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL
PAVELLÓ MUNICIPAL. NÚM. EXP. 2018/1156.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Antecedents.En el Consell de Participació Ciutadana de L’Aldea celebrat en data 4 d’octubre de
2018, es va acordar obrir termini per presentar propostes per a la nova nomenclatura
del pavelló municipal.
En data 18 d’octubre de 2018, el Consell de Participació Ciutadana va obrir les
propostes presentades per a la nova nomenclatura del pavelló municipal essent les
següents:
- 1 d'octubre
- Pavelló d'Esports de L'Aldea
- Club Patí L'Aldea
- Pavelló Municipal Neus Falcó
- Pavelló Paco Blanch
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El 19 d’octubre de 2018 es va obrir el termini de votacions de les nomenclatures
proposades mitjançant la plataforma electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea o,
presencialment dipositant el vot a la urna habilitada a l’Ajuntament de L’Aldea.
En data 15 de novembre de 2018, és van obrir les votacions essent la proposta més
votada per a la nova nomenclatura del pavelló municipal, Pavelló d’Esports de L’Aldea
amb un total de 100 vots.
El Consell de Participació Ciutadana de L’Aldea va acordar proposar al Ple de
l’Ajuntament de L’Aldea el canvi de nomenclatura del pavelló municipal passant a
anomenar-se: Pavelló d’Esports de L’Aldea.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

Segon.- Publicar l’acord d’aprovació mitjançant edicte en el BOP de Tarragona, al
tauler d’edictes municipal i a la seu electrònica de l’Ajuntament de L’Aldea.

DANIEL ANDREU FALCO

El Sr. Alcalde afirma que efectivament es un acte democràtic i amb l’opinió de la gent.
Votació.-

FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

Primer.- Aprovar el canvi de nomenclatura del pavelló municipal de L’Aldea a “Pavelló
d’Esports de L’Aldea”.

Tercer.- Notificar el present acord a les Administracions Públiques interessades, així
com entitats i organismes que puguin resultar afectats (Institut Nacional d’Estadística,
Correus, Registre de la Propietat, Direcció General del Cadastre, entre d’altres).”
Intervencions.La Sra. Zapater exposa que es un acte democràtic cent per cent, de participació
ciutadana i que el seu grup està d’acord.

S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL
SECTORIAL DE L’ENTITAT SCRUA I APROVACIÓ INICIAL DEL SEU
REGLAMENT. NÚM. EXP.: 2018/1184.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vist que amb data 14 de desembre de 2018, mitjançant Provisió d'Alcaldia, es va
sol·licitar la creació del Consell Sectorial de l’entitat SCRUA i l’aprovació del seu
reglament.
Vist l'Informe de Secretaria de data 17 de desembre de 2018 i de conformitat amb el
que es disposa en l'article en l'article 22.2.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i a l’article 130.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, en relació amb l'article 62.2 del Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
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Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. La creació del Consell Sectorial de l’entitat SCRUA i aprovació inicial del seu
Reglament que, degudament diligenciat, obra en l'expedient administratiu.
SEGON. La publicació de l'acord que s'adopti en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona i al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, al web municipal, a l' objecte que
durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent al de publicació en
el Butlletí Oficial, els ciutadans puguin presentar les reclamacions i / o suggeriments
que considerin oportunes (art. 49 LRBRL).

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

TERCER. Les reclamacions i suggeriments presentats seran informades per la
Secretaria General, que elevarà al Ple la proposta d'estimació o desestimació que
sigui procedent i d'aprovació definitiva del Reglament.
QUART. En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments s'entendrà
automàticament elevat a definitiu l'acord fins aleshores inicial, a l'efecte per
l'Ajuntament s'elevarà l'aprovació a definitiva i s'ordenaran els tràmits necessaris per a
la conclusió del procediment i posada en funcionament del Consell Sectorial de l’entitat
SCRUA.
CINQUÈ. Que l'acord i el text del Reglament es comuniqui a les Administracions de
l'Estat i de la Comunitat Autònoma dins el termini dels sis dies següents a la seva
aprovació, en compliment del que disposa l'article 196.3 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.”
Intervencions.La Sra. Zapater reitera que tal i com varen dir a l’anterior sessió plenària consideren
que hauria de ser una comissió transversal que haurien de participar tots els grups del
consistori i per aquest motiu no aproven.
Votació.APROVAT per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Carlos Bertomeu i Domingo, Albert Curto i Zapater,
Natividad Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Toni Gilabert i Rodriguez ; i TRES
vots en contra dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa
Puente i Batlle.
7è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ A FAVOR
DE L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS POLÍTICS, SUBSCRITA PELS GRUPS
MUNICIPALS D’ERC I PDECAT. NÚM. EXP.: 2018/1197.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot
i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violència exercida pels cossos de
seguretat, més de dos milions de persones, en un acte de dignitat, van poder exercir el
seu vot, de forma clarament majoritària a favor de la creació d’un nou Estat. El dret a
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decidir, reconegut per a tots els pobles del món en els Tractats Internacionals, es va
imposar davant un Estat repressor i actuant amb fets antidemocràtics.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

El 3 d’octubre de 2017, de forma massiva, la societat catalana va sortir al carrer per
rebutjar la repressió i la violència policial i reclamar, sempre amb actitud cívica i
pacífica, el dret a decidir. La resposta de l’Estat espanyol, però, sempre ha estat la
mateixa: negar qualsevol iniciativa democràtica i no oferir cap mena de diàleg ni
proposta política. S’ha optat per intentar resoldre el conflicte polític per la via de la
repressió i dels tribunals de justícia.
Fa més d’un any que es van empresonar els presidents d’Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, i al cap d’uns dies els
representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol Junqueras, i els
consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Quim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fa més d’un any que el president Carles
Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret
viuen a l’exili lluny de Catalunya. Decisió que també van haver de prendre les
diputades Marta Rovira i Anna Gabriel.
Després d’un any de presó preventiva, totalment injustificada i injusta, el passat 2 de
novembre de 2018 es van donar a conèixer les peticions de penes que demana la
Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat per a tots els acusats per dur a terme l’organització de
l’1-O, en el judici que començarà el proper mes de gener.
Aquestes peticions de presó desorbitades, sota els delictes de rebel·lió, sedició i
malversació, parteixen d’un relat d’acusació totalment fals respecte al que va succeir
aquells dies, on l’única violència que es va poder veure va ser la que van practicar els
cossos de seguretat espanyols contra persones que únicament volien exercir el dret a
vot.
Atès que la ciutadania han expressat de forma reiterada i pacífica al carrer i a les
urnes la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya.
Atès que la resposta per part del Govern espanyol sempre ha estat la por, els cops de
porra, i la presó dels nostres representants polítics i, en definitiva la instrumentalització
de la justícia per donar resposta al que és un conflicte polític.
Atès que el nou executiu espanyol també ha estat incapaç de buscar una sortida
política a la situació catalana.
Atès que les peticions de presó i multes per part de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat
reflecteixen un caràcter venjatiu, de càstig i d’escarment contra aquells que defensen
unes idees polítiques diferents a les dels que proclamen la ‘unidad de España’.
Atès que sempre estarem al costat de la defensa dels drets civils i democràtics i per
donar veu a la ciutadania i als processos que ho facin possible, perquè posar urnes i
expressar-se democràticament no constitueix cap tipus de delicte.
El ple de la corporació de l’Ajuntament de L’Aldea demana l’adopció dels següents:
ACORDS
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PRIMER.- Rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i
Advocacia de l’Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el
referèndum de l’1 d’octubre de 2017.
SEGON.- Exigir l’absolució de totes les persones acusades, captius d’uns fets
inexistents i d’un relat inventat que té com a únic objectiu el càstig i l’escarment.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol i la
manipulació de la realitat, per crear un relat que es basa en la violència que no va
existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans.
QUART.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el
retorn de les persones exiliades.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

CINQUÈ.- Donar suport i solidaritat a tots aquells i aquelles que avui pateixen la
repressió per part de l’Estat, i a totes les famílies, amics i amigues dels presos i preses
polítics i persones exiliades.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt
Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH). També a l’ACM i a l’AMI.”
Intervencions.La Sra. Zapater exposa literalment “ Crec que últimament la llibertat d’expressió està
una mica perseguida en aquest País, haurem de fer una mica d’imaginació i imaginemnos que estem vivint un procés en que els jutges feixistes jutgen les persones no
feixistes, o ens hem d’imaginar que estem en un país en que les persones pacifiques
són les violentes, tot això plegat es tant increïble que costa de digerir i que costa
d’entendre però ara aprovem aquesta resolució la signem per suposat, volem la
llibertat dels presos polítics i també avui que han deixat la vaga de fam els consellers
que hi estaven, demanem i esperem que tinguin una recuperació fàcil i que puguin
entendre el judici amb totes les garanties físiques i mentals.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i exposa que avui pot ser una jornada que pot ser
reivindicativa i que es una moció que reclama a l’estat espanyol que els presos polítics
puguin tornar amb les seves famílies.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents
8è.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No n’hi ha
PART DE CONTROL
9è.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE
DESEMBRE DE 2018 REFERENT A LA SOL·LICITUD DEL CONVENI PER DONAR
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CONTINUÏTAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA DE
L’EXERCICI 2019 I SEGÜENTS. NÚM. EXP.: 2018/1160.
Es dona compte del següent acord a ratificar:
“Atesa la necessitat de complir amb la tramitació de la sol·licitud del conveni per donar
continuïtat a la prestació del servei de Centre de Dia per a l’exercici 2019 i següents,
es ratifica l’acord de Junta de Govern Local celebrada en data cinc de desembre de
dos mil divuit que a continuació es transcriu literalment:
“PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD DE CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT
DE L’ALDEA. NÚM. EXP.: 2018/1160.

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

Es dona compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“L’Ajuntament és titular del servei de Centre de Dia per la Gent Gran de l’Aldea amb
codi de servei S09033.
Atès que l’Ajuntament de l’Aldea té concedit des de l’any 2017 un total de 11 places
concertades per al servei amb número de codi F22561.
Que per tal de donar continuïtat a la prestació d’aquest servei en l’exercici 2019 i
següents cal formalitzar el corresponent conveni interadministratiu entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea.
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les
delegacions conferides per l’Alcaldia a aquest òrgan per Decret de L’Alcaldia núm.
47/2015 de data 2 de juliol.
Es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Aprovar la sol·licitud de conveni interadministratiu entre el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de l’Aldea, per donar continuïtat a la
prestació del servei de centre de dia l’exercici 2019 i següents.
SEGON. Facultar al Sr. Alcalde perquè pugui signar quants documents facin falta i
adoptar quantes resolucions convinguin per a la plena executivitat d’aquest acord.
TERCER. Notificar el present acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
QUART. Ratificar el present acord a la propera sessió plenària.”
Una vegada assabentats els presents s’acorda:
Primer.- Ratificar l’acord que ha quedat transcrit.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per adoptar quantes resolucions convinguin i signar
quants documents facin falta per a la plena executivitat d'aquest acord.”

FANI CURTO

Signatura 1 de 2
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S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents
10è.- DONAR COMPTE DE LES DECRETS DE L’ALCALDIA DES DEL NÚM. 2018340 FINS AL NÚM. 2018- 444.
No es plantegen qüestions per part dels membres assistents en relació als Decrets de
l’Alcaldia que van des del núm. 2018/340 al núm. 2018/444.
11è.- INFORMES D’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde exposa que no farà informes d’alcaldia i que desitja traslladar els
informes de l’alcaldia al proper ple del mes de març.

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

12è.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Zapater proposa que respecte al Pla de Dinamització de Comerç que s’hauria
d’implicar també al sectors econòmics i també ampliar-ho a serveis, restauració
turisme i que tots els sectors anessin enllaçats.
El Sr. Alcalde li respon que està totalment d’acord, i que la implementació serà global
a tot el sector econòmic municipal i comptaran amb l’ajuda de Pimec i la Fundació
Gentis.
La Sra. Zapater pregunta sobre les subvencions del Plamet concretament la línia de
subvenció que fa referencia a la contractació de persones, ja que ella personalment
s’hi ha vist implicada, la Sra. Zapater pregunta quina ha de ser la durada del contracte
per a les empreses que es volen acollir en aquesta línia del Plamet.
L’Alcalde li respon té una durada mínima de 6 mesos, però en les bases està la
descripció clara i concisa de quan es pot fer la tramitació de l’ajuda i degut a que no
tenen aquí la documentació i per tal de poder-li contestar de manera concreta i
detallada, li proposa que se li contestarà de manera immediata la propera setmana.
La Sra. Zapater reitera que tal i com està redactada la subvenció del Plamet que està
vigent actualment, fins que no s’ha aprova per la Junta de Govern Local la concessió
de la subvenció no comencen a comptar els 6 mesos mínims de contractació i proposa
que es modifiqui.
El Sr. Alcalde li respon que serà revisat i es compromet a modificar-ho si fos el cas i a
donar-li una resposta immediata.
La Sra. Zapater fa un aclariment respecte a quan s’ha tractat el punt de l’aprovació
del Pressupost 2019 i comunica que el Consell Comarcal del Baix Ebre i degut a que
el seu grup està al Govern del Consell, els posa a disposició des de fa temps dels
Pressupostos per consultar-los i per tal de poder fer-hi aportacions, i creu que aqueta
es la conducta adequada hagin votat a favor o en contra en altres anualitats. La Sra.
Zapater comenta que haurà de fer les aportacions mitjançant la butlleta que s’està
donat als veïns de la població, i creu que no es la millor via per fer aportacions
municipals.

FANI CURTO

Signatura 1 de 2

El Sr. Alcalde li respon que el repartiment de butlletes de propostes electorals es un
tràmit paral·lel a l’activitat oficial de l’Ajuntament i que qualsevol partit polític pot fer el
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que cregui convenient dintre de la legalitat per tal de proposar l’opinió popular. El Sr.
Alcalde li respon també que una cosa es una actuació d’un partit que es presenta a
unes eleccions i l’altra l’actuació del govern municipal i que encara que siguin les
mateixes persones son dos àmbits diferents.
La Sra. Zapater li respon que l’actuació li sembla molt correcte que es puguin fer
aportacions tot l’any i no només en campanya electoral, que ella i els seus companys
no han pogut fer cap aportació.
L’Alcalde li respon que el seu grup pot fer totes les aportacions que vulguin durant
l’any.
La Sra. Zapater li respon que en fan i moltes.

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

El Sr. Alcalde li diu que poden ser escoltades i aplicades o no per l’equip de govern.
La Sra. Zapater li afirma que hi està d’acord però creu que s’ha comes un error de
formes.
L’Alcalde li respon que s’ha complit escrupolosament amb la llei i que sempre han
estat oberts a qualsevol aportació.
La Sra. Zapater li diu que en 48 hores no té temps per fer aportacions als
pressupostos municipals i que si prèviament no te l’eina no pot fer aportacions.
L’Alcalde li reitera que té tot l’any per fer aportacions i que si es té la voluntat de fer
alguna aportació no s’espera fins l’últim moment, ja que la confecció de l’expedient del
pressupost per a l’aprovació per plenari té un tràmit i li recorda que es reuneixen cada
mes per fer una comissió de seguiment i que tenen plena llibertat per fer-hi propostes.
El Sr. Pujol comenta que en el passat exercici 2018, la última comissió de seguiment
abans del plenari del mes de desembre del 2018, la qual s’havia d’aprovar el
pressupost de l’exercici 2018, el seu grup van fer les seves propostes i li comenta que
en aquell moment se li va dir que s’estudiarien les propostes i els donarien una
resposta.
El Sr. Pujol assenyala als regidors que estan al seu davant i els diu que en la reunió
que van tenir al 2018 no estaven i reitera que es va reunir amb l’Alcalde i la Sra.
Zapater i en aquella reunió se’ls van dir les partides que aprovaven i les que no els
aprovaven. El Sr. Pujol reitera que en aquella reunió va ser la que li van comunicar al
Sr. Alcalde que els pressupostos del 2018 no els aprovarien el grup del PDCAT, i
reitera que no va ser davant de la resta de regidors del grup d’ERC.
El Sr. Pujol continua dient que en la reunió que estava l’Alcalde i la Sra. Zapater es va
comentar lo de la marca de Poble, i li diu al Sr. Alcalde que en la següent reunió de
participació ciutadana ho va comunicar al poble i es va aprovar per ple al cap de
quatre dies. El Sr. Pujol diu que “l’Aldea Horta del Delta” ho va dir ell mateix.
El Sr. Alcalde li pregunta al Sr. Pujol si el que va dir va ser “ l’Aldea Horta del Delta”.

FANI CURTO

Signatura 1 de 2

El Sr. Pujol li afirma que sí, i comenta que la Sra. Elisabet en aquell moment li va dir
que s’hauria de posar una marca de poble.
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El Sr. Alcalde li diu que sí recorda les paraules de la Sra. Zapater “marca de poble”.
El Sr. Pujol li diu que és ell el que va dir l’Aldea Horta del Delta i que està de testimoni
la Sra. Zapater que hi era en aquell moment.
El Sr. Alcalde li reitera la pregunta al Sr. Pujol i li pregunta si va dir “l’Aldea Horta del
Delta”.
El Sr. Pujol li afirma que sí.

DANIEL ANDREU FALCO
26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

El Sr. Alcalde li diu que no entrarà en discussions i clarifica que el grup del PDCAT va
tenir una reunió amb el Sr. Alcalde dient li que no votarien a favor dels pressupostos, i
reitera que en la reunió es va parlar de la marca de poble. L’alcalde comenta que la
idea de la marca de poble ve d’un estudi que va fer la URV l’any 2013, i que en molts
cops que s’ha parlat amb la Sra. Zapater sobre aquest tema li ha dit que s’estava
treballant.
El Sr. Alcalde continua explicant sobre la reunió que van tenir la Sra. Zapater, el Sr.
Pujol i es va acordar d’imputar al pressupost de l’exercici 2018 el 95 % de les
propostes fetes pel grup del PDCAT, i que ell li sembla recordar que la única partida
que no es va incloure en aquell pressupost del 2018 va ser la climatització del pavelló
ja que els va semblar excessiva i per això no la van incloure. El Sr. Alcalde reitera que
no li sembla lògic que hi hagi una negociació per part dels dos grups, que s’incorporen
les partides dels grups que estan a l’oposició i desprès en un moment donat els
membres del grup de PDCAT els digui que no votarien a favor dels pressupostos del
2018, que s’abstindrien. El Sr. Alcalde recorda que els va dir, en aquell moment, que
eren lliures de fer el que creguessin convenient, però creu que no es la millor manera
d’actuar desprès d’haver negociat incloure al pressupost del 2018 les partides
proposades pel grup del PDCAT .
El Sr. Falcó comenta la seva versió dels fets, exposant que van incloure al pressupost
del exercici 2018 totes les partides que el grup del PDCAT va demanar, i en aquell
moment es va acordar que si s’incloïen les partides proposades pel grup del PDCAT
aquests aprovarien el pressupost del 2018. El Sr. Falcó continua dient que desprès
d’aquest acord va haver una reunió amb el Sr. Alcalde i que es en aquesta reunió se li
va dir al Sr. Alcalde que no votarien a favor dels pressupostos 2018, el Sr. Falcó
reitera la resta de membres del grup d’ERC no estaven en aquesta reunió però que
són un equip i que el Sr. Alcalde els va comunicar que no votarien a favor.
El Sr. Falcó reitera dient que la resta de membres del grup PDCAT no estaven en la
reunió que van comunicar a l’Alcalde que no votarien a favor dels pressupostos del
2018, però si que van estar a la reunió que estaven tots els membres del consistori i el
grup del PDCAT es va comprometre a que si s’incloïen les partides que proposaven
votarien a favor del pressupost 2018, i el Sr. Falcó diu que finalment no van aprovar
els pressupostos del 2018, tot i que es van incloure les partides proposades. El Sr.
Falcó comenta al grup del PDCAT que van tenir una reunió entre la reunió
d’acceptació de les partides i la reunió que van dir que no aprovarien els pressupostos.
El Sr. Alcalde intervé dient ,al grup del PDCAT, que les seves bases del grup del
PDCAT els van dir que no havien d’aprovar el pressupost 2018.

FANI CURTO

Signatura 1 de 2

El Sr. Falcó li pregunta al Sr. Pujol si es veritat o no .
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El Sr. Pujol li afirma que sí que es veritat, però el que ell ha exposat també és veritat.
La Sra. Zapater pregunta si ara son les bases del partit del PDCAT les que els diuen
si han d’aprovar o no els pressupostos i creu que no cal nombrar les reunions que no
es facin dintre de l’àmbit del govern municipal.
La Sra. Ferrando intervé dient que l’abstenció dels pressupostos del 2018 va venir
condicionada per una reunió externa a l’Ajuntament, i que ho acaba d’afirmar el Sr.
Pujol.

DANIEL ANDREU FALCO
FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

El Sr. Pujol ho nega.
La Sra. Zapater clarifica que si creguessin a les bases el partit no haguessin aprovat
cap dels pressupostos que han aprovat durant els anys que han estat al govern, i que
no es vagi per aquest camí, i la Sra. Zapater exposa que durant aquests anys han
tingut la bona voluntat d’aprovar pressupostos, pactar pressupostos i que en aquest
últim pressupost van considerar que seguien tenint la tendència del copiar i pegar i
finalment van decidir votar en contra, perquè hi hagut vegades que s’han inclòs les
partides que s’han acordat i finalment no s’han acabat executant.
La Sra. Ferrando intervé aclarint que el grup de PDCAT va proposar, es van negociar
les propostes pels dos grups, i finalment es van abstindré, i clarifica que aquesta
abstenció va venir condicionada.
El Sr. Alcalde intervé dient que en aquell moment ho van dir, que va haver una reunió
de la militància.
La Sra. Ferrando li pregunta al Sr. Pujol si va ser així o no.
El Sr. Pujol li afirma que sí que se’ls va dir que votessin en contra, però li clarifica que
si van abstenir-se no va ser per aquella reunió, que efectivament si es va parlar sobre
el tema, però reitera que les decisions que es prenen les prenen els tres membres del
grup del PDCAT.
La Sra. Ferrando clarifica dient que als pressupostos del 2017 es van negociar unes
partides els dos grups i es va votar a favor, als pressupostos del 2018 també es van
negociar unes partides, de la mateixa manera, i per una reunió externa van es van
abstenir
La Sra. Zapater li respon que no es posi al seus cervells, que quan va fer la votació
d’aquells pressupostos del 2018, ja ho va argumentar, i que no pot fer res si no la creu.
La Sra. Ferrando intervé dient que creu que no enganya però s’estan parlant de dos
situacions diferents i que cadascú les interpreta d’una manera, i que per part seua te
una altra interpretació i que la gent decideixi.
La Sra. Zapater li respon que està d’acord i que ella dona les seves explicacions i que
el poble decideixi, però que els encanta col·laborar i els hagués encantat col·laborar
en els pressupostos del 2019 i no han pogut.
El Sr. Bertomeu intervé invitant a tot l’equip de govern, a tot el consistori i a tothom a
passar un mati d’esport a la 8ena cursa de l’Aldea i al 2n Canicros,
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L’Alcalde comenta que la última JGL es va aprovar obres d’Arranjament de la Plaça
dels Segadors, i l’arranjament de diversos trams de l’Avinguda Catalunya.
El Sr. Alcalde li pregunta a la Sra. Zapater, respecte a la pregunta que li havia fet
anteriorment, si va aprovar a favor quan es va aprovar el Plamet.
La Sra. Zapater li diu que no ho recorda, que es prorroga de fa anys.
La Sra. Elisabet per acabar desitja felicitar els nadals i desitja a tothom una bona
entrada d’ any finalitzant el plenari amb un somriure a la boca i desitja que el proper
any es compleixin les il·lusions de tothom.

DANIEL ANDREU FALCO

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 30 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.

FANI CURTO

Signatura 1 de 2

26/03/2019 SECRETARIA ACCIDENTAL

Signatura 2 de 2

26/03/2019 ALCALDE-PRESIDENT

El Sr. Alcalde li respon que està totalment d’acord que les discussions i opinions són
sempre valides i sempre s’han de resoldre en educació, també desitja a tothom que
es puguin passar una nadals joiosos en família i les persones que estan engarjolades
tant debò també ho poguessin gaudir en la família, en definitiva desitjar a tothom unes
bones festes, un bons nadal i un bon any 2019 que espera que sigui millor que l’actual.
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