ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA
Número: 8/2017.
Data: 29 de desembre de 2017.
Hora d’inici: 20:00 hores.
Hora d’acabament: 21:24 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de l’Aldea.
ASSISTENTS:
Alcalde:
Regidors:

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

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

Secretària Interventora:
- M. Rosa Pons i Ferré
A la sala de sessions de la Casa de la Vila de l’Aldea, essent el dia vint-i-nou de desembre
de dos mil disset, i prèvia convocatòria a l’efecte, es reuneixen els Regidors/res
assenyalats a l’encapçalament, sota la Presidència del Sr. Alcalde en Daniel Andreu i
Falcó, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària.
Obert l’acte pel Sr. President, i després de comprovar que hi ha el quòrum legalment exigit
per a la vàlida constitució del Ple, es procedeix a estudiar els assumptes inclosos a l’ordre
del dia i s’adoptaren els següents acords:
1r.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS DE DATA 21 DE
SETEMBRE, 25 D’OCTUBRE, 2 DE NOVEMBRE I 23 DE NOVEMBRE DE 2017.
El Sr. President pregunta als membres de la Corporació, si tenen que formular alguna
observació o esmena en relació als esborranys de les actes que si s’escau s’han d’aprovar
i que són les relatives a la sessió ordinària del dia 21 de setembre de 2017, la sessió
extraordinària de 25 d’octubre de 2017 i la sessions extraordinàries de 2 i de 23 de
novembre de 2017 que se’ls hi va lliurar juntament amb la convocatòria de la present
sessió atenent el que disposa l’article 80 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel RD 2568/86, de 28 de novembre.
No es presenten objeccions a la votació de l’acta corresponent a les sessions de Ple del
dia 21 de setembre, 25 d’octubre, 2 de novembre i 23 de novembre de 2017.
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Votació
S’aprova per UNANIMITAT de tots els membres assistents, les actes corresponents a les
sessions dels dies 21 de setembre, 25 d’octubre, 2 de novembre i 23 de novembre de
2017.
2n.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2018 I PLANTILLA DE PERSONAL.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018.
La Secretària - Interventora de l’Ajuntament, en data 21 de desembre ha emès els informes
favorables que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a
171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i
següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Per tant l’exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018, és el següent:

AJUNTAMENT
Cap. 1. Impostos directes
Cap. 2. Impostos indirectes
Cap. 3. Taxes, preus públics i altres
ingressos
Cap. 4. Transferències corrents
Cap. 5. Ingressos patrimonials
Cap. 6. Alineació d'inversions reals
Cap. 7. Transferències de capital

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

AJUNTAMENT

2.117.219,27
69.101,00
478.878,00
1.121.740,05
12.600,00
0,00
223.828,37

Cap. 1. Despeses de personal
Cap. 2. Despeses corrents en béns
i serveis
Cap. 3. Despeses financeres
Cap. 4. Transferències corrents
Cap. 5. Fons de contingència
Cap. 6. Inversions reals
Cap. 7. Transferències de capital

PRESSUPOST
DE DESPESES
1.117.643,09
1.620.603,85
2.500
480.023,00
20.016,75
780.580,00
2.000,00

Cap. 8. Actius financers

0,00

Cap. 8. Actius financers

0,00

Cap. 9. Passius financers

0,00

Cap. 9. Passius financers

0,00

TOTAL

4.023.366,69

TOTAL

4.023.366,69
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2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha annexat en la documentació que integra el
pressupost general de la corporació per a l’exercici 2018.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general que seran d’aplicació.
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.
5. 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, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 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.”
INTERVENCIONS
Pren la paraula l’Alcaldia, el qual en relació al punt següent exposa:
-

“Fa esment a la memòria de pressupost inclosa dins l’expedient, i destaca
l’excel·lent treball de previsió de despesa i d’actuacions a realitzar per part de les
diferents regidories, un esforç per mantenir i innovar, aprofitant els recursos del
nostre Ajuntament amb rigor i sense estirar mes el braç que la màniga.

-

Indica que el pressupost municipal de 2018 és de 4.023.366’69 €, front els
4.104.389’08 € de l’any, 2017. Apunta que es preveu una despesa per Inversió
780.580 €, un 19’40%.

-

Indica que es parteix d’una previsió d’ingressos realista i una capacitat de despesa
adaptada als recursos municipals sense generar cap augment de la fiscalitat,
guardant l’economia de les famílies aldeanes, de nou sense pujar els IMPOSTOS,
un exercici de rigor que per constant pareix normal però que significa un gran esforç
de contenció i racionalització de la despesa.

-

Que el capítol 1 de despesa de personal es manté amb els mateixos paràmetres,
aquesta continuïtat es deu a l’excel·lent productivitat de la plantilla del personal del
nostre Ajuntament i al rigor en el que es desenvolupen les diferents tasques
administratives, de la Brigada de Serveis o dels Vigilants Municipals.

-

Que en el capítol 2 cal destacar l’eficiència i l’eficàcia de les tasques de despesa
general que afecten de manera significativa als serveis proporcionats a la població
(àrea de Serveis). Estem parlant d’un augment del 3,14 %, justificat amb la millora i
ampliació dels serveis.
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-

Que el capítol 4 de transferències corrents està adaptat a noves necessitats de les
Entitats Municipals i contempla la recerca de recursos en forma de subvencions.
Una tasca poc visible però d’una importància capital per mantenir l’equilibri
pressupostari evitant assumir dèficits no desitjats.

-

En l’àrea de Governació es continua amb la millora de la formació i equipament de
la Guardia Municipal. Es consolidaran per mig de “Processos de Selecció Oberts”
diverses places ocupades de manera interina i laboral fins ara, continuarem amb la
millora de la senyalització de carrers, ravals, camins i llocs d’interès, continuarem
augmentant els elements de seguretat viària, amb la tasca continua i
importantíssima de millorar, mantenir i augmentar si cal la xarxa de camins
municipals. La creació de treball amb el PL’AMET, els plans d’ocupació de Neteja
Viaria, la Borsa de Treball, Plans d’Ocupació amb col·laboració amb el CCBE i el
Dispositiu d’Inserció Sociolaboral permetran anar disminuint la precarietat laboral i
generar nous llocs de treball i mes estabilitat.

-

L’àrea de Participació Ciutadana continuarà amb el compromís adquirit per aquest
govern amb la nostra ciutadania de facilitar la presa de decisions per mig d’accions
de participació, com ara consultes, queixes, suggeriments i tot amb la millora i
implantació de noves tecnologies (en forma de aplicacions per als mòbils), i millores
a la web municipal, a les xarxes socials, a antena Aldaia i el manteniment d’un
element de participació fonamental com és el Consell de Participació Ciutadana
introduint millores al Reglament.

-

L’àrea de Benestar i Família continuarà millorant els elements d’ajuts a les famílies i
persones més desfavorides. Noves partides destinades a ajuts directes per
activitats municipals o els Convenis amb Càritas i la Caixa són un bon exemple.
Continuarà la tasca conjunta amb l’Associació de Dones, perquè tot i la eliminació
del suport econòmic d’altres administracions des de l’àrea de la Dona es continuarà
apostant per les polítiques d’igualtat al nostre municipi. La estreta col·laboració amb
l’Associació de Jubilats ha de continuar donant els fruits de creixement i satisfacció
que fins ara ens ha ofert amb activitats lúdiques, formatives i esportives.

-

L’àrea de Pagesia rebrà el suport vital lligat i coordinat amb la campanya de
promoció que afectarà transversalment a totes les àrees del nostre ajuntament, la
campanya respon a l’eslògan de “L’Aldea, Horta del Delta”, un enunciat
absolutament relacionat amb els nostres orígens i amb la qualitat de la nostra
producció agrícola.
De la mateixa manera continuarem amb el suport a la Cooperativa per tal de fer
possible la continuïtat de la seva activitat i com a conseqüència la possibilitat del
retorn dels estalvis als afectats per la crisi.

-

En l’àrea d’Esports cal agrair l’excel·lent i nombrós treball protagonitzat per la
regidora Yolanda Tomàs, la qual deixa com a herència del seu treball, tot un seguit
d’activitats ja consolidades i altres amb un engrescador futur, com pot ser la cursa
de “Canicross” o un altra cursa que procurarem fer entrar dins dels circuits oficials.
El manteniment i millora de les instal·lacions municipals anirà seguit de noves
implantacions d’instal·lacions de lleure i esportives. Especial atenció mereixerà al
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2018 els actes de celebració del 50é aniversari de la U.E. Aldeana i la celebració
d’un Torneig en memòria del nostre Capità Miguel Alegre.
-

Un nou agraïment dins l’àrea de Festes Majors, aquest per a Montse Mola, que a
traspassat el testimoni a Toni Gilabert, deixant-li el llistó molt alt, però també la
certesa de que mantindrem i millorarem els actes festius, segur que amb l’empenta
que si ha posat Toni organitzarà unes festes a l’altura del que l’Aldea es mereix.
En favor del rigor i de la transparència s’han unificat diferents conceptes en una
partida única d’acord amb les liquidacions de despeses d’exercicis anteriors. La
campanya “L’Aldea, Horta del Delta” també hi serà present a totes i cadascuna de
les activitats de caràcter festiu o promocional que s’hi puguin desenvolupar al
nostre poble.

-

L’àrea de Cultura afronta l’exercici 2018 amb un repte importantíssim, iniciar el
compliment del conveni signat amb l’SCRUA. D’aquesta manera es consolidarà el
Centre Cultural del nostre municipi amb el disseny d’un nou espai “Multiusos” i amb
les inversions necessàries per fer-ho realitat durant els propers anys. Al mateix
temps es consolidarà la franja del F’ESTIU i s’implantaran noves actuacions al
F’ESTPRIMA, buscant un calendari d’activitats culturals que permetin a la nostra
ciutadania gaudir de tota mena d’activitats culturals. El projecte “L’Aldea, Horta del
Delta” presidirà totes i cadascuna de les accions municipals.

-

L’àrea de Joventut va generant bones notícies en el sentit de la millora de la
participació en la vida social del poble dels nostre jovent. És l’objectiu bàsic
d’aquesta regidoria aconseguir la conscienciació per fer participar activament als
més joves en la tasca de dinamització que es desenvolupa al Casal Jove, en el que
aboquem recursos per la participació activa, projectes com la Garantia Juvenil, la
Borsa de Treball Municipal o la brigada de neteja viària estan a disposició també de
la incorporació al món del treball de la gent jove de l’Aldea. “L’Aldea, Horta del
Delta” també presidirà totes les accions que es puguin dur a terme a càrrec dels
diversos col·lectius joves, com ara els “Quintos”.

-

L’àrea de Turisme emprendrà iniciatives per millorar els nombrosos llocs
emblemàtics que tenim al nostre Municipi, la inauguració del carril bici del Xoperal
serà l’inici de la posada en valor d’un dels nostres actius, al que seguirà la 2à FASE
d’aquest element turístic, les 4 Torres de guaita gaudiran d’un projecte de visites i
domotització (cas d’aconseguir subvenció), valoritzarem els espais de la guerra
civil amb el Conveni signat amb l’Ajuntament d’Amposta i de Camp-redó, la Via
Escipions, les coeteres, amb la declaració de Bé d’Interès Nacional de la
Generalitat, el nostre Riu Ebre o la singularitat del nostre terme municipal amb els
tres elements característics, com són la garriga, l’horta i l’arrossar, es traslladaran
en la iniciativa “L’Aldea, Horta del Delta”, a una promoció que ens permeti millorar la
nostra imatge, promocionar el territori, fer visibles els nostres valors i ajudar al
sector de la restauració, el comerç, el lleure i els establiments de turisme rural del
nostre municipi.
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-

El Compromís de l’àrea d’Educació amb els nostres centres educatius continuarà
sent total i absolut d’acord amb els projectes que figuren al capítol d’inversions i la
forta aportació en el manteniment diari.

-

L’Àrea de Comerç explotarà la recent posada en marxa del Pla de Dinamització del
Comerç Local que significarà nombroses mesures d’ajuts, incentivació al consum
intern del comerç de proximitat, formalització i organització de jornades comercials,
la formació dels nostres comerciants i la promoció interior i exterior dels nostres
establiments, per descomptat amb l’absoluta coordinació amb el projecte “L’Aldea,
Horta del Delta”.

-

L’Àrea d’Urbanisme, d’acord amb els projectes que detallarem
al capítol
d’inversions, serà una de les més valorades per la inversió pública i continuarem
amb les ajudes a façanes i tancament i neteja de solars.

-

L’àrea de Promoció Econòmica estarà abocada i compromesa amb el projecte i les
accions coordinades de “L’Aldea, Horta del Delta”.

Seguidament l’Alcalde exposa les línies mestres del projecte “l’Aldea, horta del Delta”.
Indica que es tracta de posar en valor els actius de l’Aldea i cercar una coordinació de
totes les accions municipals de promoció i festa, i que es tracta d’un projecte que es
fonamenta en l’estudi de la URV “l’Aldea Estratègia XXI”. Exposa que aquest projecte es
basa en els trets següents :
-

-

Promoció de la nostra herència pagesa, ADN Municipal i qualitat.
Promoció del Comerç de proximitat
Promoció Turística “l’Aldea prop de tot”.
Situació estratègica privilegiada.
Comunicacions AP-7, N-340 i FFCC.
Municipi amb tots els serveis i prop de tot.
Polígons Industrials per desenvolupar.
Centre Cultural SCRUA.
Una de les fiscalitats més baixes de Terres de l’Ebre.
Accions coordinades de publicitat a tots els mitjans i aprofitament de totes i de
cadascuna de les accions o actes municipals per promocionar els eslògans, els
logos i els atractius de l’Aldea.
Pressupost vinculat a diverses partides 50.000€ (26.000 € directes).

Seguidament l’Alcaldia relaciona les inversions del pressupost municipal 2018:
-

-

Senyalització municipal, 24.000 €.
Nou camí d’accés al Col·legi 21 d’Abril, 15.000 €
Rotonda d’accés al Col·legi 21 d’Abril, 50.000 €. d’Abril (Tots dos projectes
precedits de converses amb la propietat i amb claustre i AMPA des de juny del
2017-Consell d’Ensenyament)
Pavimentació Espai Jove i millora del ferm de la Pista de Ball de la Festa Major,
29.000 €.
Carril bici Ermita, 2n tram, 44.000 €. 1er Tram ja executat amb un cost de 86.195 €
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-

Arranjament i seguretat de camins municipals, 45.000 €.
Arranjament camí costat Sèquia Mare, 49.200€., on hi ha prevista la subvenció del
Departament de Governació.
Arranjament i obertura de carrers (millores Av. Catalunya), 59.000 €., informat en
Comissió de Seguiment.
Arranjament de places i noves instal·lacions, acordat en diverses Comissions de
Seguiment. 38.000 €.
Arranjament de l’antiga traça de la via del tren (mercadet), d’acord amb la futura
adquisició de terrenys a ADIF i informat en C Domissio de Seguiment, 30.000 €.
Lavabos i climatització carpa esplai, 30.000 €.
Redacció projecte SCRUA, amb compliment del Conveni signat en la entitat. 21.780
€.
Obres biblioteca-Casal Jove, aprovat fa mesos el corresponent projecte per acord
de la Junta de Govern Local.
Càmeres de videovigilància i illes contenidors, informat en Comissió de Seguiment,
10.000 €.
Elements reductors i control de velocitat, acordat en Comissió de Seguiment.
10.000 €.
Millores enllumenat i faroles fotovoltaiques, d’acord amb estudi encarregat per la
regidoria de Governació. 60.000 €.
Enderroc del Pont de la Via, d’acord amb la assemblea extraordinària del Consell
de Participació Ciutadana celebrada el divendres 27 d’Octubre al Saló de Plens.
70.000 €.

L’Alcalde exposa que per 11è any consecutiu els impostos municipals es mantenen
congelats. Seguidament passa la paraula a la Sra. Elisabet Zapater, portaveu del grup
municipal del PDCAT.
La Sra. Elisabet Zapater exposa que el seu grup s’abstindrà en la votació. En primer lloc,
valora positivament la col·laboració que han tingut durant l’elaboració del pressupost els
dos grups del consistori.
La Sra. Zapater, diu:
“Les aportacions que va fer el seu grup per al pressupost 2018 van ser les següents:
arreglar el carrer d’accés al col·legi 21 d’Abril que segons vostès ja estava pressupostat;
millores dels gronxadors de la plaça dels Segadors, concretament posar gronxadors amb
baranes i goma al terra; millorar el camí del voltant del túnel del pont de pedra, es a dir, la
zona de l’aparcament de festes que es de difícil circulació degut als clots que té; de
manera urgent millorar les voreres a l’avinguda Catalunya; reductors de velocitat a
l’avinguda Catalunya, que ja s’havien demanat en anteriors pressupostos; la pista de
fútbol-basquet al barri de l’estació ubicada a la plaça dels Pompilios de recent adquisició; la
divisòria del barranquet entre els dos carrers de Carvallo, una zona que s’hauria de netejar
i adequar; baranes a les zones més perilloses del canal, hi ha zones del canal que estan
desprotegides i que poden ser un perill per a la gent que pugui estar passejant o circulant
en bicicleta, per nens bàsicament; i finalment, la climatització del pavelló que quant a
estalvi energètic s’hauria de considerar mirant d’aconseguir una subvenció a l’efecte.”
La Sra. Elisabet creu que aquestes propostes són senzilles però que són reals per tal de
millorar la vida de la població de l’Aldea. I assenyala que a la vegada pel camí ja es van
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quedar una sèrie de propostes que, des del principi, en els primers pressupostos se’n va
estar parlant.
La Sra. Zapater diu que es va parlar molt, del tema de la marca de poble. La Sra. Elisabet
remarca que, en els primers pressupostos ja es va posar a sobre la taula que s’havia de
gestionar i comunicar l’Aldea en una marca per identificar-nos i a la última reunió que van
tenir amb el Sr. Alcalde van estar discutint el tema de localitzar alguna cosa que ens
identifiques davant d’altres pobles i posa l’exemple del Perelló com “Perelló poble de la
mel” ja que serveix per identificar aquest poble com poble de la mel, a més que hi ha un
centre d’interpretació, hi ha diferents llocs per visitar i activitats lligades amb això. També
els va comentar que hi havia molts actes que no estaven agregats i no havia cap estratègia
per vendre el producte marca poble, és a dir, identificar-nos davant d’altres pobles o
persones que passen per la nacional. També recorda que als primers pressupostos van
comentar el tema de la senyalització, ja que quan passes per la variant l’Aldea no es veu i
el seu grup considera que és important posar un cartell per invitar a que entrin i per això
era important tenir identificada la marca de poble. Per tant, els agrada que aquesta
dinàmica que des d’un principi van demanar s’hagi incorporat perquè ha sigut una petició
que s’ha fet tots els anys.
Durant aquest any van estar parlant del PL’A MET en el que hi havia una sèrie de partides
que es quedaven sense aprofitar perquè les subvencions que hi ha destinades a les
empreses no estan ben encarades, les empreses no les aprofiten bé perquè no ho saben o
perquè no són les adequades. Comenta que s’hauria de mirar quines són les ajudes que
anirien bé a les empreses per aprofitar aquestes partides.
Assenyala que tema de 107.000 euros per a neteja viaria, el seu grup considera que
aquestes persones que necessiten ajuda d’uns mesos d’ocupació no haurien de ser
sempre com a neteja viaria, creuen que es podria mirar un programa per adequar el treball
a les seves capacitats. Per exemple, podria ser de paleta o d’altres. Però buscar un
programa que pogués adaptar-se i donar suport no només en neteja sinó en altres que
pogués després tenir profit en la seva experiència laboral.
En relació al tema de la caseta de turisme exposa que creuen que no està ben ubicada ja
que quan una persona va a un poble, l’oficina de turisme esta ubicada al centre del poble
o prop de l’Ajuntament, no a la situació on està ara ja que per trobar-la es pràcticament
impossible per a la gent que no coneix el municipi.
Respecte el tema de les autocaravanes, indica que el seu grup municipal creu que és un
pol d’atracció per a que la gent pugui visitar, conèixer i comprar al nostre poble i menjar als
nostres restaurants.
Per aquests motius indica que el seu grup s’abstindrà, no obstant, valoren positivament
que les aportacions que ha fet el seu grup les hagin incorporat però, a la vegada no són
els pressupostos que ells haurien elaborat, i indica que hi ha una part del pressupost que
els hi agrada ja que hi ha una part d’estratègia de poble plantejada pel seu grup que s’ha
incorporat.
El Sr. Alcalde considera que en els darrers temps ha hagut una col·laboració oberta i
sincera amb el grup de PDCAT i la voluntat explícita es va fer realitat amb la creació de la
Comissió de Seguiment.
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L’Alcalde diu que ha hagut una explicació oberta i sincera en totes i cadascuna de les
gestions importants de l’equip de govern, explicació oberta a les Comissions de
Seguidament compartint gestions i projectes de l’equip de govern, compartint de manera
oberta i sincera el projecte de pressupostos participatius, implicació oberta i sincera de
futures actuacions.
L’Alcalde exposa que és sorpresiu que després d’aquesta col·laboració, el grup de PDCAT
s’abstingui en la votació del pressupost, tot i que de la manera com s’ha plantejat el senti
del seu vot es pot arribar a entendre. L’Alcalde manifesta que a tot aquest seguit de gestos
de confiança, d’aportació d’informació, el grup del PDCAT ho consideren com una
aportació pròpia d’ells i això no agrada. Seguidament l’Alcalde es refereix com a exemple
molt flagrant, al camí del col·legi 21 d’Abril, l’Alcalde diu que aquesta actuació ja estava
parlada en Consell d’Ensenyament al juny del 2017, i que és un tema tractat amb la
propietat abans del juny del 2017, està tractat amb el claustre i amb l’AMPA del 21 d’Abril
des del mes de juny del 2017 i conclou indicant que s’ha de dir la veritat, que aquest és un
projecte que neix d’on neix.
Quant a la gestió de la plaça Pompilio per que després pugui haver una pista esportiva,
l’Alcalde pregunta : qui la fa?
Quant als reductors de velocitat, l’Alcalde comenta que ha tractat aquest tema nombroses
vegades amb Josep Maria Pujol i Simón Falcó, perquè per la seva instal·lació calen
permisos que s’han de donar des de carreteres de l’Estat, així com el compartiment
d’informació oberta respecte aquest tema, quan no calien aquests permisos
Respecte el tema de les millores a l’avinguda Catalunya, l’Alcalde diu que es va parlar en
Comissió de Seguiment del 20 de febrer del 2017, en la qual ell mateix els proposà fer
arranjaments a l’avinguda Catalunya. Exposa que no li sap mal que els dos grups
coincideixin però per a l’Alcaldia i per a l’equip de govern acaba sent trist que després de
que aquestes qüestions neixen molts cops de la informació compartida, s’acabin afirmant
que són aportació d’un sol grup.
L’Alcalde insta al grup PDCAT a que reconsiderin la seva abstenció per compartir tot això i
deixar-se d’aquests despropòsits. Comenta que potser la posició del grup PDCAT és
degut al moment del mandat, potser per estratègia pre-electoral, o potser es deu a les
pressions de gent que els ha votat, instruccions del seu partit, o decisió pròpia, tot això ho
pot entendre l’equip de govern, afegint que malgrat això la majoria de la gent del poble no
està per aquests detalls, indica que és una verdadera llàstima no acabar la legislatura amb
bona sintonia que, a més, ha donat com a fruit millores per a la població i que a més ha
sigut un exemple de respecte i de comportament entre dos grups polítics de maneres
diferents de pensar.
L’Alcalde exposa que això ha de ser un exemple per a molts Ajuntaments que haurien de
veure com s’han portat ja que no han fet política de partit sinó que han fet política de poble,
els onze. L’Alcalde afegeix que aquesta abstenció li sap greu, si no és possible el sentit
afirmatiu com fins ara, els agrairien que en futures ocasions abans de comprometre
paraules o projectes els avisessin ja que potser actuarien d’una forma diferent. Els demana
que entenguin que, en aquests moments, l’aprovació dels pressupostos era una cosa que
els feia molta il·lusió per l’exemple que han donat.
La Sra. Elisabet torna a dir que s’abstindran, i comenta que el tema del 21 d’Abril sí que ho
van parlar ja que formava part dels Pressupostos Participatius. El tema de l’arranjament de
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les voreres de l’avinguda Catalunya ja estava també dintre dels pressupostos participatius
del primer any. Per tant, era un tema que ja feia temps que se’n parlava.
El Sr. Alcalde respon que, si hi ha una Comissió en la que es tracta obertament de tot, per
lleialtat institucional, aquella informació és de tots, no s’ha de dir que hi ha temes d’uns o
dels altres. Exposa que cadascú ha de dir el que pensa que ha de dir i cadascú es fa
responsable del que fa.
La Sra. Zapater comenta que ells van fer aquestes aportacions per als pressupostos i que
per tant les explica. En tema de deslleialtat explica que no vol entrar amb el tema de la
marca de poble, quan en la ultima reunió el seu grup va defensar el tema de l’estratègia
conjunta i de fer una marca de poble i englobar tots els actes que estan dispersos per a
tenir una idea i saber a on anem, en aquell moment el Sr. Alcalde va exposar certes
reticències.
L’Alcalde respon que no en va exposar cap ni una., i lamenta que el grup del PDACT
s’atribueixi l’aportació de propostes que han anat forjant-se de l’intercanvi d’opinions i del
debat en el sí de les Comissions de Seguiment.
La Sra. Elisabet exposa que aquestes propostes le van fer el seu grup per als
pressupostos i que ells van dir que les acceptaven i exposa que ella simplement les ha
nomenat.
La Sra. Míriam Ferrando intervé exposant que allò què el Sr .Alcalde vol dir és que les
propostes que el grup PDCAT va proposar per al pressupost 2018, ja fa molt de temps que
l’equip de govern les estava treballant. I que de la intervenció de la Sra. Zapater es
desprèn una atribució d’unes propostes, que sembla ser com si fossin una aportació
exclusiva del PDACT, i que en realitat són propostes que ja s’han discutit en conjunt per
tots i que ara el grup PDCAT se les atribueix, i conclou que l’equip de govern ja fa temps
que en moltes d’elles ja estaven treballant.
La Sra. Elisabet exposa que simplement relata uns fets i que a ells se’ls va demanar unes
propostes i ells les van aportar. Indica que ells, només en tenia una que estava pensada
que era l’accés al col·legi 21 d’abril, segons el que se’ls va dir en aquell moment. Exposa
que ella no està enganyant, simplement relata uns fets.
La Sra. Míriam Ferrando intervé dient que no és cert l’afirmat per la Sra. Zapater.
La Sra. Elisabet li demana que no opini sobre reunions en les quals no ha assistit.
El Sr. Alcalde li pregunta de quina reunió es tracta.
La Sra. Elisabet li respon que va ser a la reunió que van fer per parlar dels pressupostos,
en la que van assistir el Sr. Josep Maria Pujol, el Sr. Alcalde i ella mateixa. Allí van aportar
aquestes idees que se’ls aproven i van comentar en aquella mateixa reunió el tema de la
marca Aldea i també van estar discutint que es feien les coses i molts d’actes sense cap
criteri i que s’havien d’englobar en la marca de poble que des del primer pressupost ja
havia sortit aquest tema. Exposa que s’alegra de que aquesta marca hagi sortit i creu que
arrel d’aquella reunió s’ha reconsiderat.
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L’Alcalde comenta que el que està dient la Sra. Elisabet no és exacte i que no ho accepta.
Informa que l’Aldea estratègia 21 és un projecte encomanat per l’equip de govern en el
mandat 2007-2011 i que en aquelles bases s’està treballant i moltes coses no li ha negat
mai, li ha acceptat i algunes coses les han discutit, com la cartelleria que era la ubicació a
llocs on no ens ho permetia Fomento i moltes qüestions d’aquestes i li ha acceptat algunes
de les idees que ja conté l’Estratègia 21 com és la de coordinar accions. Això li ha acceptat
però moltes coses no li ha pogut dir perquè s’estaven treballant. Però exposa que en
contra d’això no hi ha anat mai. Comenta que el grup PDCAT ho faria d’una forma i ells ho
faran d’una altra. Però el fons s’assembla molt, ell no ho ha negat mai.
El Sr. Simon respon que seria important deixar el tema i que poguessin continuar de la
mateixa forma que fins ara. Però comenta que sí que estan una mica molestos ja que ells
posen nom a les propostes que van proposar en el seu dia. I exposa que si el seu grup
poses nom a totes les propostes que ha fet pareixeria el pressupost d’uns i el pressupost
dels altres. En definitiva, estan molestos perquè han posat nom a unes propostes que han
treballat en conjunt.
El Sr. Josep Mª Pujol comenta que el grup d’esquerra també posa cada dia les propostes
seves a les xarxes socials com facebook, Infoaldaia... surten a molts llocs i no passa res.
El Sr. Alcalde posa com exemple el tema de l’arranjament de places, indica que en la
reunió on estaven la sra. Zapater, Jose Mª Pujol i l’Alcalde, la Sra. Zapater va comentar el
tema de la plaça dels Segadors, en aquell moment ja s’havia tingut present la dotació
d’una partida genèrica d’arranjament de places; comenta que el Sr. Pujol va proposar la
instal·lació d’una pista de bàsquet a la plaça dels Pompilios i el Sr. Alcalde li va contestar
que li havia llegit el pensament.
El Sr. Pujol respon que és cert.
Votació.APROVAT per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i
Moreso, Miriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater, Natividad
Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Toni Gilabert i Rodriguez ; i TRES abstencions
dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i Batlle.
3r.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DECLARACIÓ DE CADUCITAT DEL
PROCEDIMENT D’ATERMENAMENT DEL CAMÍ PARACOTES, AMB NÚMERO
D’EXPEDIENT 409/2017.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- En data 27 de febrer de 2017, l’Arquitecte tècnic municipal d’aquest Ajuntament,
emet informe tècnic en relació a la sol·licitud de llicència d’obres menors, amb expedient
número 143/16, al polígon 4 parcel·la 33 d’aquest municipi, en el qual conclou la necessitat
d’incoar un expedient d’atermenament del camí Paracotes perquè els seus límits laterals
són imprecisos des d’un punt de vista físic.
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SEGON.- En data 28 de febrer de 2017, la Secretària-Interventora de l’Ajuntament de
l’Aldea, emet informe jurídic, per tal d’analitzar les conclusions del tècnic municipal, i en
conseqüència, determina el procediment administratiu a seguir per aquesta tipologia
d’assumptes.
TERCER.- En data 13 de març de 2017, el tècnic municipal emet memòria justificativa
d’acord amb la normativa vigent en aquest matèria.
QUART.- En data 13 de març de 2017, la Secretària-Interventora emet informe
d’intervenció per tal de calcular els costos aproximats de l’atermenament.
CINQUÈ.- En data 13 de març de 2017, la Secretària-Interventora emet informe per tal de
concloure les actuacions prèvies a la incoació del procediment d’atermenament, en les
quals atesa la informació, documentació i dades obrants en el present expedient, conclou
la necessitat d’incoar un procediment d’atermenament del domini públic amb la finalitat de
delimitar el camí de Paracotes.
SISÈ.- En data 16 de març de 2017, en sessió ordinària, el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea,
acorda la incoació del procediment d’atermenament de domini públic del camí municipal
anomenat “Paracotes”.
SETÈ.- En data 29 de març de 2017, es publica l’acord del Ple de data 16 de març de
2017, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona número 62, en el qual s’indica que
la data per la pràctica de l’atermenament serà el 3 de juliol de 2017 i, es concedeix als
interessats, propietaris de finques adjacents i titulars d’altres drets reals, un termini de 20
dies per tal que puguin presentar tots aquells documents que estimin oportuns per a la
prova i defensa dels seus drets i interessos.
VUITÈ.- En data 26 d’abril de 2017, amb número de registre d’entrada 968 d’aquest
Ajuntament, el Sr. Eliseo Gombau Salvadó, presenta al·legacions respecte la incoació del
procediment d’atermenament referenciat, en les quals exposa:
a)
b)
c)

Que el camí no és de titularitat pública.
Que el camí forma part de la seva propietat.
Que aporta informe pericial de l’Enginyer Tècnic Topogràfic, el Sr. Jesús Arasa
Cugat, el qual es ratifica en la topografia practicada pel pèrit Agrícola, el Sr. Juan Pons
Cugat, que confirma que el camí forma part de la finca propietat del Sr. Gombau.
d)
Que desconeix els motius pels quals el camí “Paracotes” o “Burjasenia” consta
cadastralment com a titular l’Ajuntament de l’Aldea pels motius anteriorment exposats, i
en conseqüència, afirma que no procedeix tramitar cap expedient d’atermenament.

Finalment, el Sr. Gombau sol·licita a aquest Ajuntament que deixi sense efecte l’acord que
incoa l’expedient d’atermenament sobre el camí municipal anomenat “Paracotes”.
NOVÈ.- En data 20 de juny de 2017, la Secretària-Interventora i l’Arquitecte tècnic
municipal de l’Ajuntament de l’Aldea, emeten informe jurídic-tècnic en relació a les
al·legacions presentades pel Sr. Gombau, les quals es desestimen.
DESÈ.- En data 30 de juny de 2017, per mitjà del Decret d’Alcaldia número 2017/267,
d’acord amb l’informe de data 20 de juny de 2017, es resol desestimar les al·legacions
presentades pel Sr. Gombau, per la insuficiència probatòria dels documents que
acompanyen les al·legacions presentades a aquest Ajuntament en data 26 d’abril de 2017.
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ONZÈ.- En data 3 de juliol de 2017, es procedeix a la pràctica de les operacions
d’atermenament del camí Paracotes, d’acord amb les determinacions de l’article 141 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.
DOTZÈ.- En data 2 d’agost de 2017, el Sr. Gombau interposa recurs de reposició respecte
el Decret de l’Alcaldia núm. 2017/267, de data 30 de juny, per mitjà d’escrit amb número de
registre d’entrada d’aquest Ajuntament 1909, en el qual exposa que:
a)

no existeix boga (“linde”) amb el camí referenciat, sinó que la finca té el seu límit
amb el veí.
b)
Que el camí va ser obert per la propietat per donar-li un servei exclusiu a la finca de
la seva propietat.
c)
Que l’Ajuntament no té cap títol de propietat, només consta com a propietari en el
Cadastre, el qual no acredita la titularitat pel seu caràcter merament tributari.
d)
Que l’Ajuntament tindrà que exercitar les accions pertinents en defensa del domini, i
que no se’l pot adjudicar en base a un certificat del Cadastre.
En conseqüència de l’exposat, el Sr. Gombau sol·licita que es deixi sense efecte la
tramitació de l’expedient d’atermenament.
TRETZÈ.- En data 2 de novembre de 2017, per mitjà del registre d’entrada número 2801
d’aquest Ajuntament, el Sr. Gombau presenta escrit en el qual sol·licita que es certifiqui per
part de la Secretària-Interventora, si el camí anomenat “Paracotes” es troba dintre de
l’inventari de camins municipals i s’indiqui la data d’alta del mateix.
CATORZÈ.- En data 20 de desembre de 2017, la Secretària-Interventora de l’Ajuntament
de l’Aldea, emet informe jurídic sobre l’estat de tramitació de l’expedient, en el qual analitza
i determina que procedeix declarar la caducitat del procediment d’atermenament per haver
transcorregut més de tres mesos sense que s’hagi dictat resolució que posés fi al mateix,
atenent a una sèrie de circumstàncies exposades i a la vista de les al·legacions
presentades pel Sr. Gombau proposa iniciar accions d’investigació amb la finalitat de
determinar la titularitat del camí.
LEGISLACIÓ APLICABLE
PRIMER.- La falta de regulació del termini per resoldre el procediment d’atermenament en
el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, ens remet necessàriament a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP) en el seu
article 21.3, el qual estableix que quan les normes reguladores no fixen el termini aquest
serà de tres mesos a comptar a partir des de la data de l’acord d’iniciació.
Havent estat acordat pel Ple de l’Ajuntament de l’Aldea la incoació del procediment
d’atermenament, en data 16 de març de 2017, havent transcorregut més de tres mesos
sense que s’hagi dictat resolució i, atenent les circumstàncies exposades per l’informe de
Secretaria de data 20 de desembre de 2017, únicament procedeix que el Ple acordi la
caducitat del present procediment.
La declaració de caducitat d’aquest procediment, no impedeix a aquest Ajuntament incoar
quants procediments consideri convenients en defensa dels seus drets i interessos.
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SEGON.- Ateses les circumstàncies esposades i la documentació que consta en el
procediment, tal i com s’exposava en l’informe de Secretaria de data 20 de desembre de
2017, resulta necessari que s’exerceixin les potestats investigadores d’aquest Ajuntament,
reconegudes als articles 134 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, per tal que es pugui comprovar la
fonamentació jurídica de les al·legacions dels interessats i de la documentació que les
acompanyen.
Per això es proposa l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER.- Declarar la caducitat del procediment d’atermenament del camí Paracotes,
incoat pel Ple de l’Ajuntament de l’Aldea, en data 16 de març de 2017, i publicat al BOPT
número 62, de data 29 de març de 2017, per haver transcorregut més de tres mesos sense
que s’hagi dictat resolució expressa que posés fi a la via administrativa, sense perjudici de
la possibilitat d’incoar un nou procediment d’atermenament a la vista dels resultats de les
accions municipals que es portin a terme en posterioritat a l’adopció d’aquest acord.
SEGON.- Notificar aquest Acord del Ple als interessats en el procediment i, publicar-lo al
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i concedir el termini d’1 mes als interessats en
aquest procediment, d’acord amb l’article 124 de la LPACAP, per tal que si ho considerin
oportú impugnin aquest acord en defensa dels seus drets i interessos, davant el propi
Ajuntament mitjançant recurs potestatiu de reposició, o bé interposin directament recurs
contenciós administratiu en un termini de dos mesos.
TERCER.- Instar a l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Aldea, atenent l’informe de Secretaria de
data 20 de desembre de 2017, la incoació d’un procediment relatiu a l’acció investigadora
per esclarir la situació del camí anomenat “Paracotes”, d’acord amb els articles 134 i 135
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, amb la finalitat de determinar la seva titularitat.”
Intervencions.
El Sr. Alcalde comenta que és un expedient que es tanca per tal d’obrir-ne un altre que
doni llum, atès que en el procediment que ara es finalitza han sortit dubtes raonables pel
que respecta a la titularitat del camí de “Paracotes”.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
4t.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE BAIXA DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA DE LA
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“En data 16 de setembre de 2005 el Ple de l’Ajuntament de l’Aldea va adoptar un acord
referent a l’adhesió de d’aquesta a la Federació de Municipis de Catalunya (d’ara endavant
FMC).
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Atès que no es considera necessari que l’Ajuntament de l’Aldea continuï format part
d’aquesta entitat associativa, donat que aquest ja forma part d’altres associacions d’ens
locals que també contribueixen a la promoció i defensa de l’autonomia local.
Atès el previst als arts. 10 i 12 k) dels Estatuts de la FMC.
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria-intervenció municipal de data 20 de desembre
de 2017 respecte la separació de l’Ajuntament de l’Aldea d’aquesta entitat, i que consta
incorporat a l’expedient,
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
1.- Aprovar la baixa de l’Ajuntament de l’Aldea com a membre de ple dret de la Federació
de Municipis de Catalunya.
2.- Facultar el Sr. Alcalde-President per signar quants documents siguin necessaris per a
l’execució d’aquest acord.
3.- Notificar el present acord a la FMC als efectes que siguin d’aplicació.”
Intervencions
L’Alcalde explica que aquesta baixa es deu en part al posicionament d’aquesta entitat
respecte l’aplicació de l’art.155 CE a Catalunya per part del govern central de l’Estat.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
5è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ EN
L’ANNEX DEL REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS
REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS MITJANS D’INFORMACIÓ I DE DIFUSIÓ
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“El Ple en sessió de data 16 de juny de 2017 va aprovar un annex al reglament regulador
de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i difusió
municipal, aprovat en sessió de ple de data 11 de març de 2016, per tal de concretar la
participació dels regidors i grups municipals pel que respecta al butlletí d’informació
municipal, la pàgina web municipal i l’emissora de ràdio municipal.
L’aprovació definitiva d’aquest annex es va publicar en el BOP de Tarragona de data 15 de
setembre de 2017.
El transcurs del temps des de l’aprovació d’aquests dos instruments i l’experiència
acumulada en aquest període, ha posat de manifest la necessitat d’introduir modificacions
en l’annex citat, amb la finalitat de fixar un termini del que han de disposar els grups
municipals per enviar els seus textos escrits en l’espai que tenen reservat en el butlletí
d’informació municipal, així com les conseqüències de la seva no remissió en el termini
establert.
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Vista l’acta de la Comissió d’estudi de data 30 de novembre de 2017 per a la modificació
de l’annex de l’ordenança esmentada.
Vist l’informe de Secretaria emès al respecte en data 21 de desembre de 2017, que es
trobat incorporat en el present expedient.
Atès el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i la legislació concordant, articles 170.2 i 178.1 del text refós, aprovat pel
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei municipal i de règim local i l’art. 61 i
següents del Reglament d’obres i serveis aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. pel
que fa a l’aprovació i tramitació d’ordenances.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’art.3 de l’Annex del Reglament municipal
regulador de la participació dels regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i de
difusió municipals de l’Ajuntament de l’Aldea. Aquesta modificació consisteix en afegir a
l’art.3 esmentat, un tercer paràgraf amb el següent redactat:
“La regidoria de la que depengui l’edició del butlletí municipal, requerirà als grups
municipals per tal que elaborin i lliurin el seu article, conferint-los un termini de 15 dies
naturals. Si els articles no són presentats en el termini indicat, no es podran publicar i es
deixarà en blanc l’espai reservat per a dit article, amb l’única inclusió de l’anagrama del
grup municipal.”
SEGON.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta modificació a un període d’informació pública de
30 dies hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació, en
el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de
possibles al·legacions i/o reclamacions. De no presentar-se reclamacions o suggeriments
en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord
exprés pel Ple.
TERCER. Aprovada definitivament aquesta modificació, se’n trametrà còpia al
Departament de Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat, i es publicarà
íntegrament el seu text al BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, i alhora s’anunciarà
en el DOGC i en el butlletí informatiu municipal la referència del BOP en el qual s’hagi
publicat.”
Intervencions
El Sr. Alcalde passa la paraula al regidor Sr. Albert Borràs com a responsable del butlletí
Infoaldaia.
El Sr. Albert explica que l’objectiu d’aquesta modificació és posar uns terminis per a la
tramesa de l’article que correspon a cada grup municipal en el butlletí d’informació
municipal infoaldaia, i procurar que el butlletí surti publicat trimestralment sense
endarreriments. Manifesta que agraeix als grups la predisposició per complir amb els
terminis.
La Sra. Elisabet dona les gràcies al regidor Albert Borràs per les vegades que ha tingut que
insistir i creu que va bé clarificar els terminis perquè així es posaran tots les piles.
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Aprofitant que estan parlant d’aquest reglament i que ja es va parlar en la última Comissió
de Seguiment, la Sra. Elisabet pregunta al Sr. Simon com ha quedat el tema de la
participació a la radio dels grups polítics que tenia també previst aquest reglament.
El Sr. Simon respon que segueix de la mateixa manera perquè se’n va parlar el dia abans
de les eleccions i el Sr. Seto estava de vacances i es reincorpora el dia 6, indica que quan
es reincorpori en parlaran i si és necessari es farà una reunió conjunta per tirar-ho
endavant.
Votació.S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
6è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ INICIAL D’UNA NOVA ORDENANÇA
MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE
SUBVENCIONS A ENTITATS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL
MUNICIPI DE L’ALDEA
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vist que un dels fins d’aquest Ajuntament és realitzar accions de foment que beneficiïn a
la pràctica totalitat de les entitats culturals, esportives, d'esbarjo i d'altra naturalesa del
municipi.
Vist allò que disposa l’art. 72 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, respecte la competència de les corporacions locals per afavorir el desenvolupament
de les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns i
veïnes del municipi.
Vist que aquestes accions consisteixen bàsicament en l'atorgament de subvencions
pròpies que tenen per objecte la disposició gratuïta de fons públics atorgades a entitats
sense ànim de lucre per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per promoure la
consecució d'un fi públic.
Vist que per a la concessió d’aquestes subvencions cal que l’Ajuntament disposi d’unes
bases prèviament aprovades que regulin el procediment de concessió de les mateixes, en
compliment de la normativa recollida en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, així com en el Reglament de desplegament del referit text legal, aprovat pel
RD 887/2006, de 21 de juliol, i el Reglament d’obres i serveis de les entitats locals de
Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, arts.118 a 129.
Vista la proposta d’ordenança local formulada per la comissió d’estudi en data 13 de
desembre de 2017.
Vist l’informe jurídic de secretaria-intervenció emès al respecte en data 21 de desembre de
2017, i que s’incorpora a l’expedient.
Atès el que estableixen els articles 17 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i 49 de la Llei
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
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1.- Aprovar inicialment una nova Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de
subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, en els
termes en què figura en l’expedient.
2.- Sotmetre l’aprovació d’aquesta Ordenança a un període d’informació pública de 30 dies
hàbils, mitjançant la inserció d’un edicte en el tauler d’anuncis de la Corporació, en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de
possibles al·legacions i/o reclamacions.
Cas de no presentar-se al·legacions durant l’esmentat període d’informació pública,
l’aprovació de les citades Bases esdevindrà definitiva, i es procedirà a la seva publicació
íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament, per al general coneixement i efectes, i una referència d’aquest anunci
s’inserirà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el butlletí d’informació
municipal.
3.- L’Entrada en vigor d’aquesta nova Ordenança comportarà la DEROGACIÓ de
l’Ordenança reguladora de les bases per a l’atorgament de subvencions a entitats i
associacions sense ànim de lucre del municipi de l’Aldea, aprovada pel Ple en sessió de 21
de desembre de 2015 i quin text es publicà íntegrament en el BOP de Tarragona de data
18 de febrer de 2016.
4.- Notificar a les entitats i associacions sense ànim de lucre d’aquest municipi el text
complet de la referida Ordenança.
5.- Aprovada definitivament aquesta ordenança, se’n trametrà còpia al Departament de
Governació de la Generalitat i a l’Administració de l’Estat.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà el que consideri més oportú als
interessos municipals.”
Intervencions
El Sr. Alcalde explica que és una nova redacció d’aquest reglament d’atorgament de
subvencions a entitats basat amb la bona experiència i el bon redactat del reglament de
subvencions per a entitats del Consell Comarcal del Baix Ebre. Aquest, l’han tingut que
adaptar a l’Ajuntament de l’Aldea i a les entitats i associacions del nostre municipi.
La Sra. Zapater creu que és un reglament prou complert i que a més els agrada l’eliminació
de la obligació de la participació de les entitats als Consells de Participació Ciutadana que
abans eren obligatoris. Consideren que aquest canvi d’orientació és correcte ja que una
entitat ja es va quedar sense subvenció per no assistir a aquests Consells. I ja es va
comentar, en els últims plenaris, eliminar aquesta trava per atorgar subvencions a les
entitats. Per tant, valoren positivament aquesta modificació.
L’Alcalde recorda que ell va cometre un error alhora de donar explicacions dels motius
d’aquesta pèrdua de l’ajuda municipal per part d’una entitat i ho reconeix. Explica que va
haver una manca d’informació que va provocar que no poguessin tenir la resposta
adequada en aquell plenari. El Sr. Alcalde indica que li va fer una carta a la Sra. Elisabet
per tal de fer-li les explicacions pertinents i així ho vol fer constar en plenari.
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Votació
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
7è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE APROVACIÓ PROVISIONAL D’UNA NOVA
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
O L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES O
ENTITATS EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT. (1’5%).
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL) estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
La Diputació de Tarragona dintre del ventall d'actuacions d'assistència i cooperació tècnica
i jurídica als municipis de la província de Tarragona, BASE - Gestió d'Ingressos,
confecciona models tipus d'ordenança fiscal, en els quals es recullen els principis
normatius que regulen els tributs locals, a fi que el model pugui ser utilitzat pels municipis
en el moment de redactar els corresponents textos reguladors de les ordenances fiscals.
En aquest sentit en el BOP de Tarragona núm. 242 de data 19 de desembre de 2017, la
Diputació de Tarragona ha publicat el text íntegre del model tipus d’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament, per a l’any 2018,
model al qual és necessari que s’adhereixi l’Ajuntament de l’Aldea atenent al fet que aquest
té delegada la recaptació i liquidació d’aquest tribut a favor de la Diputació de Tarragona,
amb la qual cosa es pretén millorar l’eficàcia administrativa en la gestió d’aquest ingrés
municipal.
Aquesta nova ordenança inclou, com a principal novetat, un canvi en el règim de declaració
i ingrés de la taxa per part de les empreses subministradores, que a partir d'ara passarà a
ser el d'autoliquidació trimestral.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
Primer.- Aprovar provisionalment la nova Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament de l’Ajuntament de l’Aldea, amb el text articulat
íntegre aprovat per Decret 2017/3683 la Diputació de Tarragona de data 13 de desembre de
2017 i publicat en el BOP de Tarragona núm. 242 de data 19 de desembre de 2017, i que
consta incorporat a l’expedient, a excepció del redactat de la Disposició Final d’aquest
model tipus, que en el cas de l’Ajuntament de l’Aldea, és del contingut següent:
“DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la corporació en sessió
realitzada el dia ........................ i que ha quedat definitivament aprovada en data
..........................., regirà des de l’endemà de la publicació en el BOP de l’anunci d’aprovació
definitiva i es mantindrà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”
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Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complert de l’Ordenança fiscal que s’aprova durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició
en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la
utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats
explotadores de serveis de subministrament, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran
definitivament aprovats.
Tercer - Un cop aprovada definitivament la nova Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local per empreses o
entitats explotadores de serveis de subministrament de l’Ajuntament de l’Aldea, es publicarà
un anunci d’aprovació definitiva en el BOP, en el qual es farà una remissió expressa al model
tipus d’ordenança aprovat per la Diputació de Tarragona i publicat en el BOP de Tarragona
núm. 242 de data 19 de desembre de 2017 i es publicarà la part del text d’aquesta
ordenança que hagi determinat el propi Ajuntament i entrarà en vigor l’endemà de
l’esmentada publicació, moment a partir del qual quedarà derogada l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic
local per empreses o entitats explotadores de serveis de subministrament de l’Ajuntament
de l’Aldea, que es va aprovar pel Ple en sessió de data 11 de març de 2016 i es va publicar
en el BOP de Tarragona núm. 97, de data 23 de maig de 2016.
Quart - Notificar aquest acord a la Diputació de Tarragona, BASE - Gestió d'Ingressos.”
Intervencions
El Sr. Alcalde explica que aquesta ordenança fiscal pot servir per a que totes aquestes
empreses de subministraments que estan ubicades al nostre territori i que, molts cops, no
tributen, ara estiguin obligades a fer una autoliquidació.
L’Alcalde explica que es mirarà de sotmetre a dita taxa aquelles empreses que presten
serveis de wifi i telefonia mòbil.
Votació
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
8è.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE MODIFICACIÓ NÚM. 2/2017 DE LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA.
Es dona compte de la següent proposta d’acord:
“Vist l’expedient sobre modificació núm.2/2017 de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de l’Aldea, aprovada en sessió de Ple de data 23 de desembre de 2009, i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona n º 4 de 7 de gener de 2010,en el
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qual es proposa la creació d’un nou lloc de treball amb denominació de Cap d’Urbanisme,
règim funcionari, amb un règim de dedicació en jornada complerta i, grup de classificació
A1, i que un cop proveït comportarà l’extinció de lloc de treball de tècnic mig d’urbanisme
del grup de classificació A2.
Vista la fitxa relativa a la descripció de les funcions corresponents a aquest nou lloc de
treball.
Atès que la proposta del règim retributiu del nou lloc de treball que es vol crear ha anat
precedida de la corresponent valoració del mateix, en la qual han tingut participació els
representants legals del personal de l’Ajuntament.
Vist allò que disposen els articles 32 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, 74 del RDL 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i
52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya,
Es proposa al Ple l’adopció del següent Acord:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació núm.2/2017 de la Relació de Llocs
de Treball de l’Ajuntament de l’Aldea, consistent en la creació d’un nou lloc de treball de
Cap d’Urbanisme, en els termes que consta a l’expedient.
Dades del lloc de treball
Lloc de
Treball

Grup de
Classificació

Nivell
CD

Sou
Base

Compl.
de Destí

Complement
Específic

TOTAL
proposta

Cap
d’Urbanisme
F

A1

22

1.131,36
€/mes

520,09
€/mes

429,33
€/mes

2.080,78
€/mes

F: Funcionari

SEGON. Exposar al públic l’esmentada documentació, durant el termini de quinze dies
hàbils a comptar des del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient de modificació núm.2/2017 de la Relació de dels
llocs de treball de l’Ajuntament de l’Aldea es considerarà definitivament aprovat si durant
l’esmentat termini no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes per a resoldre-les.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament la modificació núm.2/2017 de Relació dels
Llocs de Treball de l’Ajuntament de l’Aldea es procedirà a realitzar la publicació oportuna
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i
s’enviaran còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat, en el termini de trenta dies.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que consideri més oportú als
interessos municipals.”
Intervencions
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El Sr. Alcalde intervé exposant que tots els regidors han tingut a la seva disposició
l’expedient relatiu a la relació de llocs de treball tal i les seves modificacions.
L’Alcalde recalca que aquesta modificació ve a posar al dia moltes qüestions que no
estaven ben fonamentades i ben aplicades i que, per exemple, hi ha certs complements
especifics que no estaven dotats de la manera suficient i que havien de ser complementats
amb complements de productivitat que aquests s’haurien d’utilitzar de manera excepcional
i en certes tasques i moments. En canvi el complement especific és una adscripció al propi
lloc de treball amb unes funcions específiques i determinades. Per tant, el que fa el govern
amb l’aprovació d’aquesta modificació de la Relació de Llocs de Treball és posar-li legalitat
vigent a totes i cadascuna de les prescripcions que cada lloc de treball requereix.
Votacions
APROVAT per VUIT vots a favor dels/les Srs./es: Dani Andreu i Falcó, Simó Falcó i
Moreso, Míriam Ferrando i Blesas, Yolanda Tomàs i Ferré, Albert Curto i Zapater,
Natividad Bernal i Bermudez, Albert Borràs i Tafalla, Toni Gilabert i Rodríguez ; i TRES
abstencions dels Srs./es. Elisabet Zapater i Alifonso, Jose Mª Pujol i Perella, Rafa Puente i
Batlle.
9è.- PROPOSTA D’ACORD REFERENT A L’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA
DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR EN EL MARC DE L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ
FORÇOSA DE TERRENYS DE L’ANTIGA VIA FÈRRIA (ADIF).
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Per acord de Ple de data 2 de novembre de 2017 es va aprovar la declaració de
necessitat d’ocupació de les finques que es contenen a la relació concreta i individualitzada
de béns i drets a expropiar en el marc de l’expedient d’expropiació forçosa de terrenys de
l’antiga via fèrria ( ADIF),- relació que també s’aprovà inicialment en aquest mateix acorden el termes que consta incorporada a dit expedient.
La relació de béns i drets objecte d’expropiació aprovada inicialment es va publicar en el
BOP de Tarragona, núm. 215, de data 8 de novembre de 2017. En l’anunci publicat en
aquest diari oficial també es va indicar que l’expedient estava sotmès a un termini
d’informació pública de 15 dies hàbils.
l’Anunci d’informació pública també es va publicar en el tauler electrònic de l’Ajuntament de
l’Aldea i en el diari de Tarragona, en data 8 de novembre de 2017.
Així mateix l’acord també es va notificar a totes aquelles persones que s’han identificat com
a interessades en l’expedient, i se’ls ha conferit un tràmit d’audiència per un termini de 15
dies hàbils.
Dintre de termini únicament s’ha presentat un escrit d’al·legacions en data 21 de novembre
de 2017 per part de l’organisme ADIF amb RE 3109/2017, en el qual es posa de manifest
que han detectat una sèrie d’errades de caire tipogràfic en la relació concreta i
individualitzada de béns i drets necessaris d’expropiació, aprovada inicialment per
l’Ajuntament per acord de Ple de data 2 de novembre de 2017.
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En síntesis, els errors al·legats per ADIF, són els següents:
1) A les finques identificades com a números 2, 3, 4, 5 i 6 , cal corregir el seu número de
“cuoto” (que és la referència de la finca al plànol d’inventari de patrimoni d’ADIF), els quals
són els següents:
- Finca núm.2: 5.C62640/2
- Finca núm.3: 5.C62640/3
- Finca núm.4: 5.C005834
- Finca núm.5: 5.005835
- Finca núm.6: 5.C61032
2) A la pàgina núm. 1, en el paràgraf tercer, on es fa referència a l’edifici de l’estació i a
l’edifici d’habitatges, s’ha d’indicar que es troben buits.
3) A la pàgina 2, on es fa una descripció de la parcel.la en conjunt objecte d’expropiació,
cal afegir en números la seva superfície: 45.290 m2.
4) A la pagina 16, en relació a les dades registrals de la finca núm. 4, allà on posa:
“Inscripció 2ª. Superfície de 460 m2”, ha de dir: Inscripció 2ª. Superfície de 355,27 m2”.
A la pàgina núm. 25, en relació a la finca identificada com a núm. 6, dintre de l’apartat “6.5
Dades Cadastrals”, falta afegir : 5.632,22 m2 sense cadastrar. I quan s’indica que hi ha
171,52 m2 cadastrats, falta posar una coma decimal al número 9812, de manera, que el
correcte és: 171.
En data 18 de desembre de 2017 la secretària va emetre un informe en relació a les
observacions formulades per ADIF, i informa en sentit favorable incloure les rectificacions
formulades per ADIF en l’aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada de
béns i drets necessaris d’expropiació, aprovada inicialment per acord de Ple de data 2 de
novembre de 2017.
Atès que les NNSS aprovades definitivament per la CUTE en data 15 de gener de 1997,
amb un Text refós, aprovat definitivament el 6 d’abril de 2005 classifica i qualifica aquest
terrenys com a sòl urbà i sistemes públics municipals, la seva obtenció està subjecta a
expropiació.
Vist el que disposa la normativa següent:
— Els articles 109 a 115 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
— Els articles 208 a 214 del Reglament de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per
Decret 305/2006, de 18 de juliol.
— Els articles 34 i següents i 42 i següents del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació
Urbana aprovat per Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
— Els articles 15 i següents de la Llei de 16 de desembre de 1954 sobre Expropiació
Forçosa.
Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel. 977 45 00 12 Fax. 977 45 08 63
e-mail: ajuntament@laldea.cat
23

— Els articles 3.4, 15 i següents del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat
per Decret de 26 d'abril de 1957.
— La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les Administracions de
Catalunya.
— El Reglament de valoracions de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial decret 1492/2011, de 24
d'octubre.
Per tot el que s’acaba d’exposar es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament, l’adopció dels
següents ACORD:
PRIMER. ESTIMAR les al·legacions presentades per de l’organisme ADIF amb RE
3109/2017, en el qual es posa de manifest que han detectat una sèrie d’errades de caire
tipogràfic en la relació concreta i individualitzada de béns i drets necessaris d’expropiació,
aprovada inicialment per l’Ajuntament per acord de Ple de data 2 de novembre de 2017.
SEGON. APROVAR amb caràcter definitiu la relació concreta i individualitzada dels béns i
drets a expropiar, amb les rectificacions indicades en la part expositiva d’aquesta proposta
d’acord i en els termes que s’incorpora a l’expedient, considerant com a subjecte expropiat
ADIF. Aquesta relació estirà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
ajuntament www.laldea.cat.
TERCER. Considerar que amb l'actuat resta demostrada la necessitat d'ocupació dels
béns i drets al fet que es refereix aquest expedient, i, per tant, acordar la necessitat
d'ocupació dels mateixos.
QUART. Procedir a la publicació en el BOP d'aquest acord en la forma en què es refereix
l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa i notificació de forma personal d’aquest acord
als interessats, així com fer les invitacions oportunes perquè es proposi un preu que
propiciï l'adquisició dels terrenys per mutu acord.”
Intervencions
El Sr. Alcalde exposa que per a l’adquisició d’aquests terrenys hi ha una quantitat de diners
prevista que s’assignarà al pressupost de l’any 2017.
En concret, es tracta de 45.290m2 corresponents a l’antiga traça de la via, i també es
preveu la superfície de la plaça de l’estació més una relació d’immobles com l’edifici de les
instal·lacions elèctriques, l’edifici del moll de càrrega, edifici de vivendes i el propi edifici de
l’antiga estació.
Indica que això ha estat objecte d’una negociació amb ADIF i que esperen i desitgen que
arribi a bon port quan arribi una valoració definitiva. Aquesta valoració definitiva no
superarà, en cap cas, els 450.000 euros segons els ha comentat via carta el Sr. Juan
Manuel de las Heras gerent d’ADIF a Catalunya.
Votacions
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
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10è.- PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA FIXACIÓ DEL JUST PREU PER MUTU
ACORD DELS TERRENYS DE L’ANTIGA VIA FÈRRIA ADQUIRITS PER EXPROPIACIÓ.
(ADIF).
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vist l'Acord pel qual s’ha aprovat definitivament la relació de béns i drets afectats en
l'expedient d'expropiació forçosa dels terrenys ocupats antigament per l’anterior traçat de la
via fèrria en el seu pas pel terme municipal de l’Aldea de la Línia València-Tarragona, en el
qual apareix com a subjecte expropiat l’entitat Admnistración de Infraestructuras
Ferroviarias, la qual un cop aprovada inicialment es va publicar en el BOP de la Província
de Tarragona de data 8 de novembre de 2017, núm. 215.
Vista la proposta de valoració comunicada per correu electrònic per part d’ADIF en data
22 de desembre de 2017 per un import màxim en la seva totalitat de 450.000 euros, i
presentada formalment en data 29 de desembre de 2017, amb RE 2017/3513, i referent a
uns superfície total de 45.290 m2, que engloba les finques següents:
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Vist l'informe del Tècnic Municipal de data 22 de desembre de 2017 referent a la valoració
de les finques objecte d’expropiació.
Vist l'informe de Secretaria-Intervenció de data 22 de desembre de 2017 i atenent al que
es disposa en l'article 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa aprovat per
Decret de 26 d'abril de 1957.
Es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent:
PRIMER. Aprovar la proposta de preu formulada per Administración de Infraestructuras
Ferroviarias, per escrit presentat a l’Ajuntament en data 29 de desembre de 2017 RE
2017/3513, i que es quantifica en un import màxim de 450.000 euros, a resultes del preu
definitiu que per cadascuna de les finques comuniqui l’entitat ADIF, i que es derivi de la
taxació definitiva elaborada per SEGIPSA, i referent a una superfície de sòl de 45.290 m2,
segons detall recollit en la part expositiva d’aquesta proposta d’acord.
SEGON.- Aplicar la despesa derivada d’aquest expedient en càrrec a l’aplicació
pressupostària 153/60001 per una import de 450.000 euros, sense perjudici de la baixa
d’obligacions que en posterioritat sigui necessari tramitar, com a conseqüència de la
taxació definitiva elaborada per SEGIPSA.
QUART.- Notificar a aquest acord a ADIF, i traslladar-lo al servei municipal d’intervenció
així com als serveis tècnics municipals.”
Intervencions
La Sra. Elisabet espera que aquest compromís d’ADIF no superi els 450.000 euros i que
finalment es compleixi i espera que es pugui fer aquesta inversió en la que tant s’ha
treballat.
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Votacions
S’aprova per UNANIMITAT del tots els membres assistents.
11è.- PROPOSICIONS URGENTS.
No hi ha propostes urgents
12è.- PROPOSTA D’ACORD AL PLE DE L’AJUNTAMENT SOBRE PRESA DE
CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. YOLANDA TOMÀS
FERRÉ.
Es dóna compte de la següent proposta d’acord:
“Vista la renuncia al càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament, presentada per la Sra.
Yolanda Tomàs Ferrer, acreditada mitjançant escrit amb reg. d’entrada núm. 2017/3385 de
20 de de desembre de 2017.
Vist que segons la documentació obrant en aquest Ajuntament en relació a les eleccions
municipals celebrades en data 24 de maig de 2015, la persona que figura en la llista
presentada per la formació Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal, en
qualitat de candidat núm. 10 és Carlos Bertomeu Domingo.
En base al que disposa l’art.182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim
Electoral General; i la Instrucció de data 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central,
sobre substitució de càrrecs representatius locals, i l’atribució a tal efecte conferida a
aquest òrgan,
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora d’aquest Ajuntament de
la Sra. Yolanda Tomàs Ferrer, pertanyent al grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya- Acord Municipal.
Segon.- Trametre còpia certificada d’aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que
procedeixi a remetre la credencial del Sr. Carlos Bertomeu Domingo, en la seva qualitat de
candidat núm.10 a la llista presentada per d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord
Municipal relació a les eleccions municipals celebrades en data 24 de maig de 2015, als
efectes que pugui prendre possessió del seu càrrec.”
Intervencions
El Sr. Alcalde en nom de tot el consistori i especialment amb el dels companys que l’han
acompanyat des de finals del 2011 fins ara, agraeix l’entrega, la capacitat de treball i la
capacitat de sacrifici de la Sra. Yolanda Tomás. També explica que en algun cas han
discutit pel bé del poble i això és molt necessari quan dues persones verdaderament
senten estima pel seu poble i defensen els interessos d’aquella àrea de la que en són
responsables per a que pugui tirar endavant.
L’Alcalde afegeix que allò que dol més a un alcalde, a un equip de govern i a un consistori
és que un regidor/a s’ho hagi de deixar per salut, indica que com diu la dita “la salut es lo
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primer”, i que per tant es compren fàcilment els motius de la regidora sortint per deixar el
càrrec municipal.
Li agraeix el treball que ha fet tot i estar en inferioritat de condicions respecte a tots els
altres companys que sempre han estat en salut i indica que la Sra. Tomàs ho ha fet en un
grau elevat del sentit de l’obligació, del compromís i de la responsabilitat . L’Alcalde reitera
la seva gratitud vers la regidora sortint Sra. Yolanda Tomàs.
La Sra. Yolanda dona les gràcies per tot el suport que ha rebut durant els períodes que va
demanar descans per motius de salut i explica que li ha costat molt prendre aquesta
decisió però que per prescripció del metge i petició de la família s’ho ha de deixar.
Comenta que ha treballat molt gustosament pel seu poble i amb tot l’equip de govern que
és com una família.
La Sra. Elisabet exposa que ha sigut un plaer compartir aquests temps, i que valoren tot
l’esforç que ha fet tenint en compte el seu estat de salut i espera que es recuperi.
Votacions
Unànimement han pres coneixement de la renúncia al càrrec de Regidora de la Sra.
Yolanda Tomàs Ferrer i no presenten cap objecció.
PART DE CONTROL
13è.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA (2017/374 AL 2017/509).
En l’expedient del ple s’ha posat a disposició dels regidors i regidores la relació dels
decrets que va des del número2017/374 fins el número 2017509.
No es plantegen qüestions en relació als decrets de l’Alcaldia.
14è.- INFORMES D’ALCALDIA.
El Sr. Alcalde informa que s’han dut a terme durant aquests últims dies una sèrie de
processos i de concursos com:
-

L’adjudicació del servei de manteniment de l’enllumenat públic que va ser adjudicat
a l’única empresa del poble que es va presentar: Aquallar, en total van ser quatre
empreses les que es van presentar;

-

Un procés de selecció d’un operari de Brigada que va ser ocupat per Gabriel Simon;
la selecció d’un auxiliar administratiu de suport a intervenció que està sent ocupat
per Mª Pau Della; la convocatòria de tres places per a la guàrdia municipal que el
concurs-oposició es farà en els propers dies; l’adjudicació del Pla de Dinamització
de Comerç a l’empresa Pymeralia, una excel·lent empresa de les nostres terres que
creu que durà a terme un excel·lent treball en aquest Pla que tanta il·lusió i que tant
han compartit ell i la Sra. Elisabet Zapater.

-

Per altra banda també hi ha una sèrie d’obres com: les millores a la carpa esplai
que ja estan finalitzades i vindran complementades amb el que s’ha dit al punt del
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pressupost, les obres a la plaça dels Infants que van ser inaugurades fa poques
setmanes, el primer tram del carril bici que està pràcticament per lliurar i per a la
utilització pública, millores a la Sala Polivalent Ramon Salvadó que s’acabaran
properament i la compra de la part de la plaça Pompilio.
-

La implantació de la finestreta única empresarial, on l’Ajuntament de l’Aldea ha
rebut el reconeixement de la Generalitat de Catalunya per a la implantació de la
finestreta única empresarial per adoptar les mesures necessàries per a que els
procediments de l’accés i exercici d’activitat econòmica es puguin iniciar i finalitzar
per canals habilitats per aquesta finestreta única.

-

El Consell Comarcal del Baix Ebre va treure a licitació l’obra de la planta
d’envasos lleugers que va ser adjudicada a una empresa que es diu Servoniu S.L i
que iniciarà les obres en breu.

-

S’ha signat un conveni entre els Ajuntaments de l’Amposta, Campredó i l’Aldea per
tal d’impulsar la ruta històrica pels espais de la Guerra Civil i que van ocupar la
maniobra de distracció de les brigades internacionals.

-

Agrair a pràcticament totes les associacions que es presenten al Consell de
Participació Ciutadana que li hagin fet suport particular per uns anònims que van
sortir prèviament la Festa Major d’enguany en el qual s’acusava a l’Alcalde i al
Tinent d’alcalde de coses irreproduïbles i que espera que les persones que ho van
fer s’empenideixin d’haver dit disbarats com aquells i que a més ho van fer
anònimament.

-

Per altra banda, l’Alcalde vol fer esment sobre algunes queixes de veïns que no
tenen una visió adequada de la seva imatge televisiva. Explica que tenen us
informes de la Generalitat de Catalunya que diuen que el nivell de radiofreqüència
del nostre poble està dintre dels paràmetres normals.

-

S’han aconseguit onze places concertades per al centre de dia de l’Aldea que les
estan començant a utilitzar diverses famílies del nostre poble.

-

Es va comprar, per mig de la compra agregada a l’Associació Catalana de
Municipis, la nova màquina de neteja. Una màquina de neteja molt moderna, que
funciona perfectament i que va costar 106.000 euros.

-

També s’ha posat a disposició de la gent una aplicació per poder votar als
pressupostos participatius o per fer qualsevol altra consulta per mig de l’aplicació
mòbil des de l’àrea de participació ciutadana.

-

El Síndic de Greuges va visitar el nostre poble, concretament va estar al Casal de
Joves durant tot el dia. Va rebre un total de 4 visites, totes elles relacionades amb
temes de consum, electricitat, urbanisme i sanitat i tres d’elles eren del poble.

-

Es va fer una xerrada a càrrec de Marti Vidiella i Curto sobre la revisió dels valors
cadastrals.
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-

Els pressupostos participatius van gaudir d’una participació de 154 persones i va
sortir un resultat d’empat entre millores a l’avinguda Catalunya i l’enderroc del pont
de la via, tots dos amb 35 vots. La bona noticia és la participació de la gent i la mala
noticia és la poca participació de la gent. Als pressupostos del 2017 van participar
un total de 273 persones per tant s’hauria d’engrescar a la gent a participar i a
opinar sobre les coses que es fan al poble.

-

Comenta l’èxit que va tenir el Canicross organitzat per la Sra. Yolanda Tomàs que
va gaudir d’un escenari i una col·laboració de molts agents perfecta.

-

Per tot el poble s’han repartit contenidors de colors que són corresponents a una
actuació de Càritas respecte a la recollida de roba usada.

-

Fa esment a una petició que va haver de la posada en marxa de les llums de Nadal.
En el seu moment el consistori va estar molt trist i encara ho està perquè hi ha 4
persones a la presó, però degut a les peticions diverses entitats, entre les quals
està l’AMPA del Mª Garcia Cabanes i la del 21 d’abril, Escola Bressol, Associació
de Dones, Associació de Comerç i la ANC, els van comunicar que els nens no en
tenien cap culpa d’aquest fet i els van demanar la posada en marxa de les llums de
Nadal.

-

L’Alcalde vol respondre a una qüestió que li va plantejar la Sra. Elisabet sobre els
costos de la carpa de l’esplai. La carpa esplai, incloent desmuntar-la, transport,
muntar-la, obres d’adequació, i obres de millora i adaptació que s’han fet fins ara
però sense contar el que es farà ara que són els lavabos i el clima, ha costat un
total de 63.808,13 euros. El cost d’una carpa nova, amb les mateixes
característiques que la que ara es té, seria de 196.293,55 euros.

15è.- PRECS I PREGUNTES.
La Sra. Elisabet fa esment a la preocupació per la baixa participació dels Pressupostos
participatius, comenta que això pot ser ve donat perquè després moltes propostes igual
apareixen inclosos al pressupost i creu que la gent deu pensar que per a què votar si
desprès igualment ho inclouran als pressupostos. Afegeix que, també pot venir donat a que
fa uns anys es va votar per posar la Torre a la rotonda i encara no s’ha executat. Exposa
que no sap si han fet algun tipus de reflexió en aquest sentit, per a que la gent es pogués
tornar a motivar i poguéssim saber realment el que opinen sobre les propostes o pot ser
que les propostes les fessin els veïns mateixos. Creu que alguna cosa s’hauria de
replantejar per a que no recaigui aquesta acció ja que és important que la gent opini i és
una llàstima que no s’aprofiti.
El Sr. Simon comenta que el tema de la torre és cert que fa exactament dos anys que es
va decidir mitjançant participació ciutadana, i diu que també es cert que en Consell de
Participació Ciutadana on es va decidir el compromís van comentar que es buscaria un
finançament que no afectés a les arques de l’Ajuntament. Aquest finançament a hores
d’ara encara no s’ha trobat, han hagut propostes d’alguns empresaris disposats a
col·laborar però encara no s’ha concretat en res, s’ha parlat amb les empreses per a que
col·laborin amb una part del projecte però encara no s’han posicionat. El Sr. Simón Falcó
reconeix que s’ha de complir aquest projecte que està pendent, però quan es tingui aquest
finançament i quan no afecti al pressupost municipal.
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El Sr. Falcó comenta que està d’acord en que s’hagi de fer un replantejament de
l’organització del procés participatiu dels pressupostos, i creu que seria favorable que els
ciutadans fessin ells mateixos les propostes ja que potser s’aportarien propostes de les que
ells no en tenen visió, indica que de cara a l’any que ve és un repte millorar la participació
El Sr. Rafa Puente manifesta que el seu grup està satisfet per la manera com enguany s’ha
solucionat el tema de l’emissió de Nadales a la via pública. El Sr. Puente recorda que l’any
passat l’Ajuntament va decidir suspendre la seva emissió per la megafonia degut a les
queixes d’alguns veïns. Recorda que el seu grup va suggerir que s’estudiés una solució per
a procurar que les Nadales es poguessin escoltar per la zona més comercial del poble,
indica que enguany s’han pogut sentir per tota l’Av. Catalunya, i agreix que l’equip de
govern fes efectiu el seu compromís d’estudiar la forma com es podia evitar una suspensió
total de les nadales en tot el poble. El Sr. Rafa Puente pregunta quin ha sigut el balanç. El
Sr. Simón respon que enguany ha sigut positiu, que no s’han plantejat incidències.
La Sra. Elisabet pregunta si es va desconnectar l’altaveu que va provocar un incident a
unes granges l’any passat.
El Sr. Simon respon que el mateix dia que van haver els problemes van parar-lo, informa
que a l’endemà el van traslladar a un pal que està ubicat més a dalt i continua funcionat.
Explica que aquest altaveu no emet nadales, ja que només van a l’av. Catalunya i per tant,
només emet bans i de moment no s’ha tingut cap queixa.
La Sra. Elisabet diu que han rebut alguna queixa referent a que els Bans no arriben a
aquella zona i que només era per clarificar-ho.
El Sr. Simon respon que l’empresa encarregada de la instal·lació de la megafonia per l’av.
Catalunya ho va revisar i tots els informes són positius, en un principi funcionen totes
correctament.
La Sra. Elisabet per acabar desitja un bon any a tothom i un pròsper any nou.
El Sr. Alcalde també desitja a tothom un any 2018 millor que el 2017 i vol recordar les 4
persones que no han pogut passar el Nadal a casa amb les seves famílies. Recordar que,
al cap i a la fi, estan al servei del poble i que el més bonic que poden fer és oferir el seu
treball i la seva entrega i vol recordar que persones com la Sra. Yolanda Tomàs sempre
ajuden a crear un exemple de treball pel nostre poble.
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 31 pàgines la qual, una vegada passada al plec de fulls de les
actes del Ple, signaran el Sr. Alcalde i la Secretària en compliment del disposat al RD
2586/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament de les entitats locals i la certifico amb la meva signatura.
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