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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2012 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data:  divendres, 20 d’abril 
Horari: de les 21:10 a les 21:15 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 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Abel Mestre Roca, regidor 
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, regidor 
 
Ordre del dia 
 

1. Apreciació de la urgència 
2. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2011 
3. Correcció d’errades d’un acord de Ple 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2012 i de les bases 

d’execució 
 
 
1. Apreciació de la urgència 
 
L’alcaldessa explica els motius de la urgència. Seguidament, el Sr. Gerard 
Salinas es queixa que amb aquests horaris, algun dia no podrà vindre cap 
regidor del seu grup. Afegeix que és conscient de la urgència que motiva el Ple, 
però que ells també s’han d’organitzar, per la qual cosa demana respecte als 
regidors i disculpa els del seu grup per no haver-hi pogut assistir. 
 
El Sr. Jaume Izcara comenta que el portaveu d’ERC va demanar que els plens 
es fessin a la nit perquè si no no podien vindre, i que a aquest que es fa a la nit 
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no hi acudeix gairebé cap regidor d’ERC. Insisteix que els polítics i regidors 
poden demanar a la feina el temps necessari per assistir als plens, i que si ell s’hi 
ha esforçat, els companys d’ERC també podien fer-ho i, altrament, considera que 
falten al respecte als altres regidors. 
 
L’alcaldessa respon que no s’ha faltat al respecte, que tothom entén la urgència 
del Ple i que l’únic que passa és que els regidors d’ERC tenen un problema, 
perquè si es fan els plens al migdia no hi poden anar mentre que si es fan a la nit 
tampoc. 
 
El Ple acorda apreciar la urgència amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 en 
contra d’ERC. 
 
 
2. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2011 
 
Es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost del 2011, aprovada per 
decret 92/2012, de 18 d’abril.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Correcció d’errades d’un acord de Ple 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 4 d’abril de 2012, aprovà un 
reconeixement extrajudicial de crèdits que incloïa, entre d’altres, la següent 
despesa: 
 
OAGRTL Diputació de Lleida Premi de cobrança 2011 9-227 28.283,42

 
Atès que s’ha comprovat que hi ha un error en l’import, essent el correcte 
28.949,34 €. 
 
Atès el que preveu l’art. 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, quant a la rectificació 
en qualsevol moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de 
l’Administració. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Únic.- Rectificar l’acord de reconeixement extrajudicial de crèdits de 4 d’abril de 
2012, de manera que l’import del premi de cobrança del 2011 que s’aprovà sigui 
de 28.949,34 €. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2012 i de les bases 
d’execució 
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Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2012, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2013. 
 
Atès que cal reformar les bases d’execució del pressupost, per a aclarir diverses 
qüestions no resoltes. 
 
Atès l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i, per 
remissió d’aquest, el 169 del mateix text legal. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2012, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial  

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

0-913 Amortització préstecs 61.500,00 33.687,52 95.187,52 

1-160 Quotes socials 19.494,05 7.000,00 26.494,05 

1-250 
Treballs realitzats per 

administracions públiques
10,00 3.919,50 3.929,50 

1-600 Inversions en terrenys 112.641,55 56.157,31 168.798,86

3-221 Subministraments 58.058,00 7.296,37 65.354,37 

3-226 Despeses diverses 150.000,00 3.394,48 153.394,48

4-210 
Reparació infraestructura i 

béns naturals 
28.000,00 6.115,94 34.115,94 

4-250 
Treballs realitzats per 

administracions públiques
10,00 5.000,00 5.010,00 

4-61903 Camins 166.398,36 35.000,00 201.398,36

9-221 Subministraments 33.600,00 7.207,78 40.807,78 
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9-227 
Treballs realitzats per 

altres empreses 
84.757,19 11.402,60 96.159,79 

 

Total altes de crèdits:  176.181,50 € 

Finançament que es proposa:  

Romanent líquid de tresoreria 

 

Concepte Nom Previsió 
actual 

Augment Previsió 
definitiva 

870.00 RLT per a despeses generals 5.668,29 141.141,83 146.810,12 

870.10 RLT per a despeses amb 
finançament afectat 

76.500,95 35.039,67 111.540,62 

 
 

Total finançament:  176.181,50 € 

 
 
Segon.- Aprovar inicialment les següents modificacions de les bases d’execució 
del pressupost, que queden redactades tal com s’indica a continuació: 
 

5.2 En particular, es declaren ampliables els conceptes 131, 160, 226, 227, 
489 i 780 de despeses i 450, 451, 465, 47, 48 i 78 d’ingressos i, més 
específicament, les aplicacions 1-600 i 1-610 a càrrec del concepte 350.04 i 
1-621 a càrrec del concepte 396.10. 
 

6.2 Les transferències de crèdits s’aproven per acord de Ple en cas que 
afectin diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i les altes siguin 
de crèdits de personal. En cas de transferències entre conceptes de la 
mateixa àrea de despesa, i entre crèdits de personal de qualsevol àrea de 
despesa, les transferències s’aproven per decret d’Alcaldia.   
 

8.4 La incorporació de romanents de crèdit es pot finançar també amb 
romanent líquid de tresoreria o amb majors ingressos recaptats sobre els 
totals previstos en el pressupost  corrent. En aquest darrer cas, l’aprovació de 

l’expedient correspon al Ple.   
 
9.5 L’última resolució d’aprovació de factures de cada any, si no conté la 
relació concreta de totes les que s’aproven, pot limitar-se a especificar que 
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s’aproven les factures rebudes de l’any en curs –ja tinguin registre d’entrada 
del mateix exercici o fins a 31 de gener de l’any següent–, per a cadascuna 
de les quals hi hagi crèdit adequat, suficient i disponible, que siguin 
fiscalitzades favorablement per la Intervenció i conformades d'acord amb les 
bases d'execució, les quals es detallaran posteriorment en annex diligenciat 
per l'Alcaldia.   
 

15. En les subvencions de concurrència competitiva, l’aportació municipal ha 
de ser d’un import cert, normalment no superior a la mitat del cost de 
l’actuació. 
 

38. El reconeixement de drets és automàtic tan bon punt es conegui 
l’existència d’una liquidació a favor de l’ens local, sens perjudici del que 
disposa l’article 216.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. Per tant, les subvencions que es concedeixin a l’Ajuntament no 
necessiten d’aprovació expressa, atès que es produeix automàticament. 
 

Base addicional primera. La determinació del superàvit de l’Ajuntament 
s’obté minorant el romanent líquid de tresoreria per a despeses generals amb 
l’import que figuri al compte 413 (creditors per operacions pendents d’aplicar 
al pressupost) i amb l’import de les obligacions que, malgrat que no figurin en 
l’esmentat compte, corresponguin a despeses de l’exercici del qual es calcula 
el superàvit o d’exercicis anteriors, encara que l’import d’aquestes 
obligacions s’hagi conegut fora de l’exercici. 
 

Base addicional segona. Tots els treballadors tenen dret al reconeixement 
automàtic de triennis, d’ofici, els quals han de ser abonats per l’import que 
fixa la Llei de pressupostos per al subgrup en què estan inclosos o, en cas de 
personal laboral, pel subgrup equivalent.  
 

Base final. Es facultat l’Alcaldia per establir, mitjançant decret, la interpretació 
que s’hagi de donar a aquells punts de les bases que indueixin a error. 
 

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. Cas que no es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu i, en aquest cas, se’n publicarà l’aprovació definitiva al BOP.  
 
 
I essent un quart de deu del vespre, 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 26 de juny de 2012 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366335, i la darrera 366337. 
 
Aitona, 27 de juy de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2012-06-27T09:21:17+0200
	CPISR-1 C Cristian Cimadevilla Magrí




