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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 13/2011 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   divendres, 9 de setembre 
Horari:  de les 13:40 a les 13:50 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
Abel Mestre Roca, regidor 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteixen:  
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gaietà Esteve Latorre  
 
 
Ordre del dia 
 
 

1. Aprovació inicial de la modificació de la planti lla i de l’RLT 
2. Aprovació del compte general de l’any 2010 

 
 
El Sr. Gerard Salinas excusa l’assistència dels seus companys de grup, per 
l’hora del ple, i torna a demanar que es facin a les nits, perquè si no, d’ara en 
endavant potser no podrà vindre cap regidor d’Esquerra. 
 
 
1. Aprovació inicial de la modificació de la planti lla i de l’RLT 
 
I. Antecedents 
 
1. La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal 
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laboral i l'eventual, i ha de respondre als principis de racionalitat, economia i 
eficàcia. 
 
2. El Ple municipal va aprovar, mitjançant el pressupost, la plantilla de 
l’Ajuntament per al 2011, si bé des d’aquell moment s’han produït diverses 
situacions que requereixen modificar aquest instrument, per tal d’adaptar-lo a les 
noves necessitats de la corporació en relació amb l’organització i la forma de 
prestació dels serveis públics. 
 
3. Concretament, cal amortitzar una plaça reservada a personal laboral de 
professora de l’escola bressol, restant amb aquesta modificació amb un total de 
2 places, tal com es justifica a continuació. 
 
L’article 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle 
de l'educació infantil i els requisits dels centres, exigeix la presència simultània 
de cinc professionals per a llars d’infants de tres grups, com ho és la d’Aitona, i 
que un d’aquests tingui la titulació de mestre. 
 
La Intervenció municipal, en el seu informe de fiscalització núm. 1/2011, de 8 de 
febrer, va advertir que calia crear una plaça addicional per a donar compliment a 
la ràtio fixada pel precepte assenyalat, en disposar només de quatre 
professionals. 
 
Tanmateix, en el nou curs 2011-2012, les classes han quedat de la següent 
manera: 
 
P0- 3   alumnes 
P1- 10 alumnes 
P2- 10 alumnes 
 
Disposar de cada educador té un cost econòmic anual superior als 19.000 euros, 
que  es considera inassumible i desproporcionat per a grups de només 3 
alumnes.  
 
Per tal de reduir aquests costos, es pot fer ús de la possibilitat que preveu 
l’article 13.3 del Decret 282/2006 per a les escoles bressols ubicades en 
localitats que no ultrapassen els 2.500 habitants, en el sentit que les proporcions 
entre el nombre d'infants i el nombre de professionals s'adeqüen al nombre 
màxim d'infants dels diferents trams d'edat i que la llar d'infants ha d'atendre 
infants de totes les edats, sense ser exigible disposar d’una sala per a cadascun 
dels trams d'edat, ni la sala addicional i diferenciada per a usos múltiples quan la 
llar d'infants és d'1 o de 2 grups. 
 
Reduint els grups de tres a dos, el nombre de professionals necessaris passarà 
de cinc a tres. Això comporta, per una banda, que es deixaria d’incomplir la 
normativa, com ha succeït en els últims anys, atès que només es disposava de 
quatre professionals; per una altra, es podria fins i tot amortitzar una de les 
places existents i, consegüentment, es milloraria l’eficiència en la realització de la 
despesa pública, tal com exigeix l’article 31.2 de la Constitució. 
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Per tots aquests motius, es considera necessari i convenient als interessos 
públics d’amortitzar una de les places existents a la plantilla, com també a la 
relació de llocs de treball. 
 
4. Per altra banda, un dels treballadors contractats en els plans d’ocupació del 
programa Impuls 2010-2011 ha de continuar treballant a l’Ajuntament, per a 
cobrir necessitats urgents i inajornables de funcionament ordinari de 
l’ajuntament, que no estaven adequadament cobertes, com són el lliurament de 
la correspondència, el suport administratiu al personal d'oficina, control de la 
bàscula, obres, festes i plens; i cal corregir alguns errors detectats a la relació de 
llocs. 
  
II. Fonaments de dret 
 
1. L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic (en endavant, EBEP), estableix que en el marc de les seves 
competències d’autoorganització, les Administracions Públiques estructuren els 
seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la 
promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions i d’acord amb el 
que preveu aquest capítol. 
 
2. Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, 52.2.j i 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i l’article 126.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local estableixen que el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar 
anualment la plantilla de personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, en la mateixa sessió 
que aprovi el pressupost. 
 
3. L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, d’aplicació al personal al servei de les corporacions 
locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la 
legislació sobre funció pública local, preveu que la plantilla de personal és 
formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en 
grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos. També 
inclou el personal eventual i el laboral. 
 
4. En el mateix sentit, l’article 25 del Reglament de personal al servei dels ens 
locals (en endavant, RPSEL), aprovat per Decret 214/1990, 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, tot 
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 pertanyen, d’acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés. A continuació, l’article 26 del RPSEL estableix 
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que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què 
s’aprovi el pressupost, la qual cosa és competència del Ple municipal, d’acord 
amb l’article 54 de l’esmentat Reglament. Seguidament, l’article 27 del RPSEL 
estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del 
pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de 
nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin 
demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització 
administrativa interna, com succeeix en aquest cas. 
 
5. L’article 23.1 de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2010, preveu que durant l’any 2011 el nombre total 
de places de nou ingrés del personal del sector públic delimitat en la Llei 
esmentada serà, com a màxim, igual al 10 per 100 de la taxa de reposició 
d’efectius i es concentraran en els sectors, funcions i categories professionals 
que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics 
essencials. Dins d’aquest límit, l’oferta d’ocupació pública inclourà els llocs i les 
places desenvolupats per personal interí per vacant, contractat o nomenat amb 
anterioritat, excepte aquells sobre els que existeixi reserva de lloc, estiguin 
inclosos en processos de provisió o se’n decideixi la seva amortització. 
 
6. A continuació l’article 23.2 de la Llei de pressupostos per al 2011 estableix 
que durant l’any 2011 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni 
al nomenament de funcionaris interins, fora dels casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables. Una de les contractacions de personal interí ja 
s’incorporà a la relació de llocs en el moment d’aprovar-se aquesta, pel caràcter 
excepcional del projecte de promoció i divulgació de la marca Fruiturisme, que 
vol conjuntar la fruita, principal motor econòmic del municipi, amb el turisme, 
cosa que esdevé urgent i inajornable en el context de crisi econòmica actual. Ara 
cal,  d’acord amb l’article 16.3 del RPSEL, incorporar a la relació el nou lloc 
esmentat a l’antecedent quart d’aquest acord. 
 
7. L’article 37.1 de l’EBEP estableix les matèries que seran objecte de 
negociació en relació amb les competències de cada Administració Pública i amb 
l’abast que legalment escaigui en cada cas. A continuació, l’apartat segon 
d’aquest mateix precepte estableix que queden excloses de l’obligatorietat de la 
negociació les decisions de les Administracions Públiques que afectin a les 
seves potestats d’organització. Quan aquestes tinguin repercussió sobre 
condicions de treball dels funcionaris públics previstes a l’apartat anterior, 
escaurà la negociació d’aquestes condicions amb les organitzacions sindicals a 
què es refereix aquest Estatut, circumstància que no es dóna en aquest cas. 
 
8. Els articles 283.4 del TRLMRLC i 28 del RPSEL estableixen que la plantilla –
en aquest cas la seva modificació–, un cop aprovada pel Ple de la corporació, 
s’ha de publicar íntegrament, en el termini dels 30 dies següents, al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han 
de trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
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9. L’article 32.1 in fine de l’RPSEL atribueix al Ple la competència per modificar la 
relació. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 en contra d’ERC i 1 en 
blanc del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal per a 
l’exercici pressupostari del 2011 que s’assenyala a continuació: 
 

1. Amortitzar una plaça de professor/a, reservada a personal laboral, amb la 
categoria de tècnica superior en educació infantil, titulació assimilada C1; 
de forma que queden un total de dos places de professors.  

2. Crear una nova plaça de nom i categoria de peó; reservada a personal 
laboral, titulació assimilada E; de forma que queden un total de cinc 
places de peons. 

 
Segon.- Aprovar inicialment les següents modificacions de la relació de llocs de 
treball: 
 

1. A l’RLT actual, corregir els següents errors, amb efectes retroactius a 1 
de gener de 2011: 
a) Incorporar els subgrups, els complements de destí i específic que 

consten a l’annex de personal del pressupost. 
b) Assignar els següents enquadraments orgànics: 1 a 8: de Secretaria; 

9 a 19, d’Alcaldia. 
c) Fer constar que el lloc de treball número 10 té com a funció específica 

l’ensenyament a l’aula de P0. 
d) Esmenar l’omissió de dos llocs de treball de tècnica superior en 

educació infantil, amb els números 20 i 21, amb les funcions 
d’ensenyament a les aules de P1 i de P2, respectivament. La resta de 
contingut d’aquests llocs és idèntic al del lloc número 10. 

2. Amortitzar un lloc de treball de tècnica superior en educació infantil, el 
número 10, amb efectes a l’endemà de la publicació de l’aprovació 
definitiva d’aquesta modificació, i assignar als llocs 20 i 21 l’ensenyament 
a les aules de P0-P1 i de P1-P2, respectivament. 

3. Transformar el lloc de treball número 17 en el de “gestor del 
coneixement”, depenent de l’Alcaldia, amb les característiques que 
consten al contracte i els complements fixats al decret de contractació.  

4. Crear un nou lloc de treball, amb el contingut següent: 
a) Número: 22 
b) Denominació del lloc: agutzil 
c) Enquadrament orgànic: depèn de secretaria 
d) Característiques essencials del lloc, incloent, si s'escau, les funcions 

específiques atribuïdes: lliurament de la correspondència, suport 
administratiu al personal d'oficina, control de la bàscula, obres, 
cloració de l'aigua, festes i plens, i lectura de comptadors de l'aigua. 

e) Requisits exigits per ocupar el lloc de treball: graduat escolar i nivell A 
de català. 
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f) Complement de destinació que tingui assignat i el seu nivell orgànic, 
com també, si s'escau, el complement específic corresponent: les que 
consten al contracte. 

g) Forma de provisió del lloc: concurs-oposició 
 
Tercer.- Atorgar audiència a la persona afectada per l’amortització i sotmetre el 
present acord a informació pública per termini de quinze dies mitjançant anunci 
en el Butlletí Oficial de la Província; durant aquest termini els interessats podran 
examinar l’expedient i presentar les al·legacions i reclamacions que considerin 
convenients. Transcorregut aquest termini, si no s’han presentat al·legacions, 
s’entendrà elevat a definitiu aquest acord d’aprovació inicial. 
 
 
El Sr. Jaume Izcara demana l’explicació dels temes per tindre un coneixement 
més ampli del que es proposa. 
 
L’alcaldessa explica que al juny, fruit de l’estudi econòmic de la taxa de l’escola 
bressol, es va constatar l’existència d’un dèficit elevat en el servei, per la qual 
cosa es va plantejar un augment de preus. Després d’aquell augment, però, s’ha 
rebut la subvenció de la Generalitat, força menor a l’any anterior, cosa que torna 
a augmentar el dèficit, i per anar-lo eixugant s’ha plantejat d’ajuntar aules i 
amortitzar una plaça. 
 
El Sr. Gerard Salinas considera que és normal que hi hagi més dèficit perquè si 
s’augmenta la taxa la gent marxarà a fora. 
 
L’alcaldessa respon que els que han marxat són de fora, d’Aitona cap. 
 
El Sr. Gerard Salinas comenta que trobo normal que els de fora marxin, i 
pregunta si és això el que es vol, que la gent marxi per tancar la llar. 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta la seua conformitat amb què cap servei no ha de 
ser deficitari, però troba que Aitona no ha de perdre lideratge en la llar, i que 
caldria oferir alguna cosa que no tinguin altres llars, per no restar sinó sumar, 
aguantar la llar i, de pas, no perdre la gent d’Alcarràs, Torres, etc., que puguin fer 
que els de fora facin viable la llar.  
 
L’alcaldessa respon que l’ensenyament és una competència de la Generalitat, no 
dels ajuntaments, i que cal anar prenent mesures, perquè l’endeutament és molt 
elevat. Es mostra conforme amb l’orientació que proposa el regidor Izcara, però li 
demana propostes concretes de millora de l’escola bressol. 
 
El Sr. Izcara comenta que és la voluntat del PP d’Aitona d’anar-ne presentant, 
perquè el caire del poble no sigui només de CiU. 
 
El Sr. Gerard Salinas proposa de tornar a baixar les quotes perquè vingui gent 
de fora. 
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2. Aprovació del compte general del 2010 
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona 
corresponent a l’exercici 2010, integrat pels estats de comptes anuals previstos a 
la Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004. 
 
Atès que ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió 
tinguda el 15 de juliol de 2011.  
 
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat 
al BOP núm. 105, de 23 de juliol, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es 
pogueren presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n 
presentés cap. 
 
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 
 
Atesa l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 12 d'abril 
del 2011 (DOGC núm. 5863), pel qual s'aprova la forma en què les corporacions 
locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general 
per mitjans telemàtics. 
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 en contra d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’Aitona corresponent a 
l’exercici 2010. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2010. 
 
 
L’alcaldessa comenta que l’aprovació avui dels comptes permetrà de presentar-
los a Sindicatura dins de termini, cosa que no passava a Aitona des de fa 10 
anys. 
 
El Sr. Jaume Izcara felicita l’alcaldessa i l’interventor per haver-ho fet possible. 
 
 
 
Per acabar, els grups de CiU i ERC demanen que consti la seua adhesió a la 
moció d’Òmnium Cultural sobre la immersió lingüística. 
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I essent les tretze hores i cinquanta minuts, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la 
qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 14 d’octubre de 2011 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366278 E i l’última la número 366281 E. 
 
Aitona, 17 d’octubre de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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