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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2012 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dijous, 27 de setembre 
Horari:  de les 21:55 a les 21:55 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 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació de la proposta de festes locals pel 2013 
4. Aprovació de la rectificació de l’inventari de béns del període 2004-2011 
5. Aprovació d’un expedient de desafectació (exp. 86/2012) 
6. Aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2013 
7. Acord de no disponibilitat de les pagues extraordinàries 
8. Aprovació inicial del canvi de modalitat d’una actuació urbanística 
9. Mocions 
10. Informes  
11. Assumptes d’urgència 
12. Precs i preguntes 
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En primer lloc, l’alcaldessa acompanya el sentiment al Sr. Jaume Izcara, que no 
ha pogut assistir pel traspàs d’un familiar proper. 
 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, per unanimitat, els esborranys d’actes dels plens següents: 
 

• Ordinari de 26 de juny de 2012 
• Extraordinari i urgent de 17 de juliol de 2012 

 
 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació dels dec rets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

• Decret 156/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 157/2012, d’adjudicació del nínxol A048 
• Decret 158/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

49/2012 
• Decret 159/2012, de modificació d’una llicència d’obres, exp. 62/2011 
• Decret 160/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

62/2011 
• Decret 161/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

55/2012 
• Decret 162/2012, d’aprovació de pagues extres 
• Decret 163/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del juny 
• Decret 164/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

57/2012 
• Decret 165/2012, d’alta d’un camí a l’inventari 
• Decret 166/2012, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 34/2012 
• Decret 167/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística i 

declaració de caducitat d’una llicència, exp. 17/2007 
• Decret 168/2012, de contractacions de màxima urgència i determinació 

de serveis essencials, la part resolutòria del qual diu: 
 

Primer.-  Declarar serveis públics essencials de caràcter impropi de 
l’Ajuntament d’Aitona els de casal de vacances i escola bressol i, 
consegüentment, el personal de mestre, tècnic superior en educació 
infantil, director, monitor i auxiliar de monitor.  
 
Segon.-  Aquesta declaració no exhaureix la capacitat de l’Ajuntament per 
determinar els seus serveis essencials. 
 
Tercer.-  Aprovar l’inici del servei de campanya agrària, mitjançant una 
relació no laboral amb l’Ajuntament, a través de la Sra. Maria Teresa 
Gaya Sampietro. 
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Quart.-  Contractar, com a casos de màxima urgència, les persones 
següents, de l’1 de juliol al 31 d’agost, com a personal laboral temporal: 
 

- Noemí Reñé Camí, com a directora del casal i prestadora de suport al 
professorat de l’escola bressol  

- Montse Camí Girós, com a monitora del casal i prestadora suport al 
professorat de l’escola bressol  

- Maria Eugènia González Duaigües, com a auxiliar de monitora del casal i 
professora de l’escola bressol 

- Montse González Vila, com a auxiliar de monitora del casal i prestadora 
de suport al professorat de l’escola bressol 
 
Cinquè.-  Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 169/2012, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 170/2012, d’aprovació d’una tercera transferència de crèdits 
• Decret 171/2012, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria 

del qual diu: 
 

Primer.-  Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Maria Rosa 
López Blanco, la qual iniciarà avui la seua relació laboral amb 
l’Ajuntament, com a treballadora temporal en qualitat de tècnica superior 
d’educació infantil de l’escola bressol i auxiliar de monitora del casal 
d’estiu. 
 
Segon.-  Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 172/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 173/2012, d’ampliació de les jornades ordinària i especials 
• Decret 174/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 175/2012, d’aprovació de factures registrades del 19 al 30 de juny 
• Decret 176/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 177/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

14/2012 
• Decret 178/2012, de revisió del pla de protecció civil 
• Decret 179/2012, de permuta de béns immobles 
• Decret 180/2012, d’imposició d’una tercera multa coercitiva, exp. 3/2012 
• Decret 181/2012, de resolució d’un expedient d’investigació, 56/2012 
• Decret 182/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 183/2012, d’aprovació de quitances 
• Decret 184/2012, de reconeixement de triennis  
• Decret 185/2012, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts càrrecs 
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• Decret 186/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació 

• Decret 187/2012, d’aprovació del pla local de joventut 
• Decret 188/2012, de resolució d’un expedient de protecció de la legalitat 

urbanística 
• Decret 189/2012, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent 
• Decret 190/2012, de la taxa sobre celebracions populars 
• Decret 191/2012, de correcció d’errades d’un acord de la Comissió 

Municipal Permanent de 25 de juny de 1973 
• Decret 192/2012, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. 21/2012 
• Decret 193/2012, d’aprovació d’una factura  
• Decret 194/2012, de segona generació de crèdits 
• Decret 195/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 72/2012 
• Decret 196/2012, de fraccionament i ajornament de deutes 
• Decret 197/2012, d’aprovació dels padrons de gestió de residus i 

clavegueram 
• Decret 198/2012, de declaració de renúncia a una direcció d’obra 
• Decret 199/2012, d’aprovació d’una quarta transferència de crèdits 
• Decret 200/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

57/2012 
• Decret 201/2012, de correcció d’errades d’una resolució, 69/1996 
• Decret 202/2012, d’aprovació de les bases reguladores d’un procés 

selectiu 
• Decret 203/2012, d’aprovació d’una cinquena transferència de crèdits 
• Decret 204/2012, de baixa de béns de l’inventari 
• Decret 205/2012, de contractació de màxima urgència i determinació de 

serveis essencials, la part resolutòria del qual diu: 
 

Primer.-  Declarar la categoria professional d’artista com a cas 
excepcional en què es permet la contractació de personal laboral, a 
l’efectes de compliment de l’article 3.2 del Reial Decret-Llei 20/2011, per 
ser menys costós que la seva contractació a través d’un tercer.  
 
Segon.- Aprovar la contractació, com a cas de màxima urgència, la Sra. 
M. Paz Huguet Subías, com a personal laboral temporal, categoria 
d’artista, pel dia 22 de juliol de 2012.  
 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 206/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 80/2012 
• Decret 207/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del juliol 
• Decret 208/2012, d’aprovació de dos factures 
• Decret 209/2012, d’alienació directa de la finca registral 4.942 
• Decret 210/2012, d’aprovació d’una factura 
• Decret 211/2012, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
• Decret 212/2012, de tercera generació de crèdits 
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• Decret 213/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació 

• Decret 214/2012, de convocatòria d’una plaça 
• Decret 215/2012, d’aprovació inicial d’un pla especial 
• Decret 216/2012, d’aprovació d’una factura 
• Decret 217/2012, de compromís de despesa 
• Decret 218/2012, de quarta generació de crèdits 
• Decret 219/2012, d’inadmissió a tràmit d’un escrit 
• Decret 220/2012, de devolució d’ingressos indeguts d’una mensualitat de 

l’escola bressol 
• Decret 221/2012, de correcció d’errades d’un acord de Ple, la part 

resolutòria del qual diu: 
 

Primer.-  S’esmena l’apartat únic de l’acord del punt número 6 del Ple de 
26 de juny de 2012, que queda redactat tal com s’indica a continuació: 
 
Únic.- Desafectar del domini públic els 273 m² del camí amb referència 
cadastral 25046A022090070000QE, en haver-se deixat d’utilitzar com a 
camí, i declarar-lo parcel·la sobrera. 
 
Segon.-  Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 

 
• Decret 222/2012, de correcció d’errades del decret 209/2012 
• Decret 223/2012, de compromís de despesa 
• Decret 224/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 225/2012, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de gestió 

de residus 
• Decret 226/2012, d’adjudicació del nínxol A049 
• Decret 227/2012, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de 

residus 
• Decret 228/2012, d’aprovació de factures registrades de l’1 al 31 de juliol 
• Decret 229/2012, d’aprovació d’una factura  
• Decret 230/2012, de correcció d’errades de la resolució 207/2012 
• Decret 231/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 11/2012 
• Decret 232/2012, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 233/2012, de resolució d’un recurs de reposició, exp. 12/2012 
• Decret 234/2012, de devolució d’ingressos indeguts d’aigua 
• Decret 235/2012, d’aprovació d’una factura 
• Decret 236/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’agost 
• Decret 237/2012, de contractacions de màxima urgència, la part 

resolutòria del qual diu: 
 

Primer.-  Aprovar la contractació, com a casos de màxima urgència, de 
les persones següents, com a treballadores interines i fins a cobertura de 
plaça, a un 80 % de jornada: 
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- Francisca Botines Pibrall, com a directora de l’escola bressol, subgrup 
A2, nivell 18 i amb el complement específic que consta al contracte, des 
de l’1 de setembre. 

- Maria Rosa López Blanco, com a tècnica superior en educació infantil, 
subgrup C1, nivell 14 i amb el complement específic que consta al 
contracte, des de l’1 de setembre. 

- Joana Tufet Morell, com a tècnica superior en educació infantil, subgrup 
C1, nivell 14 i amb el complement específic que consta al contracte, des 
del 3 de setembre. 
 
Segon.-  Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 238/2012, de devolució d’ingressos indeguts d’una mensualitat de 

l’escola bressol 
• Decret 239/2012, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
• Decret 240/2012, d’aplicació de prorrateig de la quota i devolució de part 

d’un rebut de gestió de residus 
• Decret 241/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 101/2012 
• Decret 242/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 102/2012 
• Decret 243/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 104/2012 
• Decret 244/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

95/2012 
• Decret 245/2012, d’imposició d’una quarta multa coercitiva, exp. 3/2012 
• Decret 246/2012, de nomenament de la secretària del Jutjat de Pau 
• Decret 247/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística i exp. 

83/2012 
• Decret 248/2012, de compromís de despesa 
• Decret 249/2012, d’aprovació de factures registrades de l’1 al 31 d’agost 
• Decret 250/2012, d’alta d’una finca patrimonial a l’inventari 
• Decret 251/2012, d’aprovació d’una sisena transferència de crèdits 
• Decret 252/2012, de contractació de màxima urgència i determinació de 

serveis essencials, la part resolutòria del qual diu: 
 

Primer.-  Declarar la categoria professional de peó com a cas excepcional 
en què es permet la contractació de personal laboral, a l’efecte de 
compliment de l’article 3.2 del Reial Decret-Llei 20/2011.  
 
Segon.-  Contractar, com a cas de màxima urgència, el Sr. Isaac Palau 
Arqué, com a personal laboral temporal, categoria de peó, grup E, nivell 
10, CE 486,34 €, durant dos mesos.  
 
Tercer.-  Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 253/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 106/2012 
• Decret 254/2012, de liquidació d’ICIO i inici d’expedient de protecció de la 

legalitat urbanística  
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• Decret 255/2012, de liquidació d’ICIO i inici d’expedient de protecció de la 
legalitat urbanística  

• Decret 256/2012, d’aprovació de tres factures  
• Decret 257/2012, d’adjudicació del nínxol A043 
• Decret 258/2012, d’adjudicació del nínxol A046 
• Decret 259/2012, d’alta de dues finques patrimonials i una servitud a 

l’inventari 
• Decret 260/2012, d’aprovació de factures registrades de l’1 al 21 de 

setembre 
• Decret 261/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

160/2012 
• Decret 262/2012, de convocatòria de Ple ordinari 

 
 
El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, per unanimitat, el decret 221/2012. 
 
 
3. Aprovació de la proposta de festes locals pel 20 13 

 
Atesa l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2013. 
 
Atès l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local. 
 
Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, que indica que la 
competència per establir les dues festes locals correspon al Ple. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria simple del nombre 
legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat les 
següents dates com a festes locals per a l’any 2013: 
 
17 de maig (divendres) i 2 de setembre (dilluns) 
 
 
4. Aprovació de la rectificació de l’inventari de b éns del període 2004-2011 
 
Atès que l’article 103 del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que la 
rectificació de l’inventari general s’ha de verificar anualment, i s’hi ha de reflectir 
les incidències de tota mena dels béns i drets durant aquest període. 
 
Atès que l’article 105.1 estableix que la competència per acordar la rectificació la 
té el Ple de la Corporació, i que s’ha de transmetre al Departament de 
Governació de la Generalitat.  
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Atès que l’última rectificació fou l’acordada el 28 de maig de 2004, referida a 31 
de desembre de 2003, cal aprovar el seguit de rectificacions dels anys 
posteriors, i corregir els errors que s’han anat trobant, produïts bàsicament pel 
canvi d’estructura comptable que va entrar en vigor l’any 2006. 
 
Amb aquesta rectificació no es produeix cap pronunciament, aprovació, 
ratificació, convalidació, ni fiscalització dels actes ni dels contractes que van 
donar lloc als diferents assentaments comptables. Únicament es reflecteix a 
l’inventari de béns les dades que s’extreuen de la comptabilitat de les anualitats 
afectades. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria simple del nombre 
legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2004, que presenta el següent resum: 
 

Compte  Nom. Saldo inicial  Increment  Saldo final 

2023 Altres construccions 2.586.956,07 33.275,41 2.620.231,48 
 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.a) 1 Vestidors piscines 33.275,41 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

2030 Maquinària 112.700,21 6.264,00 118.964,21 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).3 1 Rellotge campanar església 6.264,00 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

2031 Instal·lacions 22.339,68 26.638,72 48.978,40 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.c).3 2 Aire condicionat 1r i 2n pis 
poliesp. 26.638,72 

 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

2059 Altre mobiliari  10.893,48 1.635,60 12.529,08 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.c).4 1 
Plaques números nínxols 
cementiri 1.635,60 
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Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

206 Equips processos informació 33.421,59 4.472,84 37.894,43 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).1 1-2 Portàtil i impressora  1.752,16 
1.2.c).1 3 Equip i ordinador tècnics 1.105,84 
1.2.c).1 4-5-6 3 Equips i ordinadors biblioteca 991,80 
1.2.c).1 7 Impressora HP 9650 623,04 

  TOTAL   4.472,84 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

2050 Mobiliari 65.586,20 5.760,10 71.346,30 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.c).3 3 Calefactors i caixa forta palau 
cong. 773,34 

1.2.c).3 4 Taula oficina gris 167,97 
1.2.c).3 5-6 2 Arxivadors oficines municipals 561,65 
1.2.c).3 7 Frigorífic mossos d'esquadra 238,99 
1.2.c).3 8-9 2 Arxivadors de 4 calaixos 561,65 

1.2.c).4 2 Contenidors escombraries 
carrers 2.777,04 

1.2.c).3 10-34 25 taules apilables resina 
blanca 499,96 

1.2.c).3 35 Taula biblioteca 179,50 
  TOTAL   5.760,10 

 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

221 Inf. i béns destinats a l´ús 
general 300.571,04 29.999,44 330.570,48 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.1.c)  1 Tractament superficial camins 29.999,44 

 
Segon.- Es fa constar que el saldo del compte 220, segons la rectificació 
aprovada a 31 de desembre de 1999 havia de ser de 8.518.488 pessetes mentre 
que, segons els balanços de situació a 31 de desembre de 2003 i 2004, era de 
36.042,28 euros. Per tant, l’any 2012 s’ha d’augmentar el saldo d’aquest compte 
(actualment 200) en 15.154,86 euros. 
 
Tercer.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2005, que presenta el següent resum: 
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Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
220 Terrenys i béns naturals 36.042,28 30.304,37 66.346,65 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1.c)  1 
Emulsió asfàltica terrenys 
municipals 18.915,33 

1.1.c)  1 
Doble tractament camins 
municipals 11.389,04 

  TOTAL   30.304,37 
 

Compte  Nom. Saldo inicial  Increment  Saldo final 

2023 Altres construccions 2.620.231,48 150.375,71 2.770.607,19 
 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.a) 2 
Treballs potabilitzadora 
municipal 31.034,48 

1.2.a) 1 3a Certificació vestuaris extra 26.310,06 
1.2.a) 1 2a Certificació vestuaris pis. 93.031,17 

 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

2059 Altre mobiliari  12.529,08 3.079,73 15.608,21 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).4 3 Senyals carrers 3.079,73 

 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

206 Equips processos informació 37.894,43 3.579,83 41.474,26 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).1 8 Impressora Laserjet 2410 558,24 

1.2.c).1 9 
Modem de veu extern- 
programa pregons 522,95 

1.2.c).1 10 Servidor HP/ Gravadora  DVD 2.395,40 

1.2.c).1 11 
Reproductor DVD Samsung 
amb DIVX 103,24 

  TOTAL   3.579,83 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

2050 Mobiliari 71.346,30 6.859,08 78.205,38 
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Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).4 4 Tapes marbre radiadors 1.388,52 
1.2.c).4 5 Contenidors RSU vidre 5.398,64 
1.2.c).4 6 Plaques senyalització carrers 71,92 

  TOTAL   6.859,08 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

2033 Utillatge 2.073,07 998,96 3.072,03 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.c).4  7 Banda Reducció Velocitat /1 
Seny 998,96 

 
Quart.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2006, que presenta el següent resum: 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
200 

(antic 
220) Terrenys i béns naturals 66.346,65 30.000,00 96.346,65 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.a) 3 Terreny tanatori 30.000,00 
  TOTAL   30.000,00 

 

Compte  Nom. Saldo inicial  Increment  Saldo final 

221 
(antic 
2021) Construccions 439.570,52 0,00 439.570,52 
221 

(antic 
2023) Construccions 2.770.607,19 0,00 2.770.607,19 
221 Construccions 3.210.177,70  531.073,36 3.741.251,07 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.a) 2 Potabilitzadora II fase 54.789,43 

1.2.a) 2 
Sistema independent 
potabilització 8.582,39 

3.1 1 Rehabilitació Sant Gaietà 99.576,71 
1.2.a) 4 Llar d'infants 270.124,83 
1.1.d) 1 Ampliació cementiri 98.000,00 
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Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2269 
(antic 
2050 

Altre mobiliari  78.205,38 0,00 0,00 

2269 
(antic) 
2051 

Altre mobiliari  10.584,81 0,00 0,00 

2269 
(antic) 
2059 

Altre mobiliari  15.608,81 0,00 0,00 

2269 Altre mobiliari  104.399,00 2.540,35 106.939,3 5 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).4 8 Suport mirall 257,52 
1.2.c).4 9 Mirall carrers 515,04 
1.2.c).4 10 Contenidor metàl·lic 816,64 
1.2.c).1 12 Teclat i ratolí 42,98 
1.2.c).4 11 Bancs planxa 435,00 
1.2.c).3 13 Teclat, ratolí i font alimentació 93,44 
1.2.c).4 12 Escala articulada  137,99 
1.2.c).4 13 Plaques carrer Joan XXIII 241,74 

 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
227 

(antic 
2060) 

Equips processos informació 41.474,26 0,00 0,00 

227 
(antic 
2070) 

Equips processos informació 210,35 0,00 210,35 

227 Equips processos informació 41.684,61 9.431,93 51.116,54 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.c).1 14 
Ordinadors/disc dur/ mouse 
biblio 600,3 

1.2.c).1 15 Monitor 17" 278,4 
1.2.c).1 16 Wireless swich 381,52 
1.2.c).1 17 Impressora Canon 232,51 
1.2.c).1 18 Aparells informàtics 7.939,20 

  TOTAL   9.431,93 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
201 

(antic 
Infraestructures i béns destinats 

a l’ús general 330.570,48 109.279,93 439.850,41 
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221) 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1.c) 1 Camins 2004 25.240,64 
1.1.b) 43 Urb. Tram C/ Molí 11.400,00 
1.1.b) 39 Plaça Sant Gaietà 72.639,29 

  TOTAL   109.279,93 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2263 
(antic 
2053) 

Electrodomèstics 936,34 859,00 1.795,34 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).3 36 Cuina Fagor vitroceràmica 520,00 
1.2.c).3 37 Amplificador so 249,00 
1.2.c).1 19 Mans lliures 90,00 

  TOTAL  859,00 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
220 

(antic 
200) Terrenys i béns naturals 99.567,52 -45.465,00 54.102,52 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.a) 
3, finques 160, 

494 i 516 
Aplicació bestreta adquisició 
solar tanatori 6.000,00 

3.1 Finca 586 
Alienació solar urbà c/ Portal, 
73 / Prahu 

-
23.102,24 

3.1 No consta Venda terreny C/ Fraga, 17 
-

28.362,76 

  TOTAL   -
45.465,00 

 
Cinquè.- El saldo inicial del compte 227 que consta al balanç de situació de l’any 
2006 és de 41.684,61 euros perquè se li van sumar els 210,35 euros de saldo de 
l’antic compte 2070 (elements de transport), per la qual cosa cal regularitzar 
aquest import al 2012, mitjançant una rectificació de saldo inicial. 
 
Sisè- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2007, que presenta el següent resum: 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
200 Terrenys i béns naturals 96.346,65 102.187,60 198.534,25 
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(antic 
220) 

  

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).3 38 Partida Serrabrisa 97.379,60 

1.1.b) 39 Compra solar plaça de Sant 
Gaietà 4.808,00 

  TOTAL   102.187,60 
 

Compte  Nom. Saldo inicial  Increment  Saldo final 

221 
(antic 
2021) 

Construccions 3.741.251,07 320.420,47 4.061.671,54 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.c).3 39 
Col·locar emergències i taxes 
ECA 786,48 

3.1 1 Rehabilitació església Sant 
Gaietà 68.906,98 

1.2.a) 5 Sala vetlles 250.727,01 
 TOTAL  320.420,47 

 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2269 
(antic 
2050) 

Altre mobiliari  106.939,35 6.860,33 113.799,68 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).3 41 Mobiliari llar infants 395,85 
1.2.c).4 14 Gronxador i torre Pl. Escoles 5.968,78 
1.2.c).1 20-22 3 telèfons Nokia 2310 209,85 
1.2.c).1 23 Samsung x510 89,00 
1.2.c).4 16 Senyals vies públiques 196,85 

 TOTAL  6.860,33 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
227 

(antic 
2060) 

Equips processos informació 51.116,54 15.555,52 66.672,06 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2c).1 24 
Ordinador Pentium 4 Llar 
d’infants 1.794,65 

1.2c).1 25 Impressora consultori mèdic 315,76 
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1.2c).1 26 Ordinador despatx 1.347,76 
1.2.c).3 41 Sistema seguretat llar infants 5.195,64 
1.2c).1 27 Wireless 372,71 
1.2c).1 28 Swich consultori 99,64 
1.2c).1 29 Càmera digital benq 230,78 

1.2c).3 42 Instal·lació càmeres ed. 
Ajuntament 6.154,53 

1.2c).1 30 Cable vga m7m 19,14 
1.2c).1 31 Tel. Sense fil llar infants 24,91 

  TOTAL   15.555,52 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
201 

(antic 
221) 

Infraestructures i béns destinats 
a l’ús general 439.850,41 57.358,55 497.208,96 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).3 40 Electrificació Serrallarga 57.358,55 

  TOTAL   57.358,55 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2263 
(antic 
2053) 

Electrodomèstics 1.795,34 366,16 2.161,50 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2 c).4 17 Microones Sanyo 0,00 
1.2 c).1 32 GPS 60 B/N garmin 258,16 
1.2 c).1 33 M600 PDA 108,00 
 TOTAL  366,16 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2264 
antic 
2054 

Mobiliari mèdic assistencial 889,53 810,25 1.699,78 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2 c).4 18 
Armaris, corda de seguretat, 
etc. 810,25 

  TOTAL  810,25 
 
Setè.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2008, que presenta el següent resum: 
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Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
200 

(antic 
220) 

Terrenys i béns naturals 198.534,25 40.924,22 
 

239.458,47 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1.c) 1 Treballs camins 2005 38.204,31 
1.1.c) 1 Treballs camins 2007 2.719,91 

  TOTAL  40.924,22 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 

220 
(antic 
200) 

Terrenys i béns naturals 54.102,52 

 

-

80.624,

01 

 

 
-26.521,49 

 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 837,36 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 458,40 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 399,30 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 221,10 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 264,45 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 192,90 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 566,55 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 1.895,28 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 458,25 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 2.331,90 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 661,44 
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3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 735,90 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 1.103,76 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 6.309,60 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 8.981,49 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 973,50 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 2.520,90 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 86,40 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 1.720,56 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 3.816,48 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 10.021,86 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 911,52 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 2.617,05 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 889,53 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 1.088,25 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 2.484,96 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 2.055,60 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 1.893,00 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 669,12 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 3.616,32 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 4.080,96 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 1.920,24 

3.1 No consta 
Ingrés venda terreny 
patrimonial 13.840,08 

  TOTAL   -
80.624,01 
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Compte  Nom. Saldo inicial  Increment  Saldo final 

221 
(antic 
2021) 

Construccions 4.061.671,54 487.972,94 4.549.644,48 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2.a) 6 Reforma piscines municipals 24.603,93 
1.2.a) 4 Llar infants 36.264,94 
1.2.a) 7 Consultori mèdic 349.876,42 
1.2.a) 8 Edifici multifuncional 30.059,15 

1.2.a) 3 
Mur contenció tanatori 
municipal 47.168,50 

 TOTAL  487.972,94 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2269 
(antic 
2050) 

Altre mobiliari  113.799,68 4.699,52 118.499,20 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).3 43 Mobiliari biblioteca 1.334,64 
1.2c).3 44 Mobiliari llar infants 3.364,88 

 TOTAL  4.699,52 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
227 

(antic 
2060) 

Equips processos informació 66.672,06 5.373,70 72.045,76 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).1 34 Impressora HP photosmart 4180 211,70 

1.2c).1 35 
Impresora HP photosmart PC 
7280 324,80 

1.2c).1 36 Grabadora audio netcam 369,41 
1.2c).1 37 Servidor correu ciutadà 3.224,80 
1.2c).1 38 Aparell despatx Alcaldia 165,88 
1.2c).1 39 Ordinador teletext 624,71 
1.2c).1 40 Monitor LG 19" 214,60 
1.2c).1 41 Monitor TFT 19" 237,80 

  TOTAL  5.373,70 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
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201 
(antic 
221) 

Infraestructures i béns destinats 
a l’ús general 497.208,96 197.634,90 694.843,86 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2a) 9 
Cobert omplidores 
atomitzadores 5.318,60 

1.2a) 3 Sistema de reg i enjardinament 
tanatori 11.962,42 

1.1b) 39 Treballs Pl. Sant. Gaietà 9.514,20 
1.1b) 51 Vorera c/ St. Antolí i edifici nou 6.498,18 

1.2c).3 38 Electrificació rural Serrabrisa 
fase 3 87.955,60 

1.2c).3 45 Farola tanatori instal·lació 4.223,55 
1.2c).3 38 Inst. Extensió Serrabrisa 7.172,11 
1.2c).3 46 Línea subt. Tanatori 1.120,88 
1.1 b) 4 Obres urb. Tanatori 44.373,09 

1.2c).3 38 Serrabrisa fase III 11.220,40 
1.1 c) 1 Condicionament camins 8.275,87 

  TOTAL   57.358,55 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2063 
(antic 
2053) 

Instal·lacions 48.978,40 38.879,32 87.857,72 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2.c).3 47 Inst. repetidor TV 26.479,32 
1.2.c).3 47 Inst. repetidor TV 12.400,00 

  TOTAL  38.879,32 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2263 
antic 
2053 

Electrodomèstics 2161,5 2.002,24 4.163,74 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).1 42 Càmera fotogràfica olimpus 179,00 
1.2c).1 43 Inalàmbric llar infants 25,01 
1.2c).1 44 Inst. aire condicionat repetidor 1.328,20 
1.2c).1 

45 
Microones, rentadora, 
assecador 470,03 

  TOTAL  2.002,24 
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Vuitè.- Regularitzar, al 2012, el saldo inicial del compte 220, que ha de ser de 
6.057.409,70 euros. 
  
Novè.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2009, que presenta el següent resum: 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment Saldo 

final 
200 

(antic 
220) 

Terrenys i béns naturals 239.458,47 -132.012,66 
 

107.445,81 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

3.1 No consta Venda terreny patrimonial -105.491,17 

  Regularització comptes terrenys 
i béns naturals -26.521,49 

  TOTAL  -132.012,66 
 

Compte  Nom. Saldo inicial  Increment Saldo final 

221 
(antic 
2021) 

Construccions 4.549.644,48 1.518.218,30 6.067.862,78 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2a) 5 8a Cert. Sala vetlles 18.602,83 
1.2a) 7 Cert. Consultori mèdic 61.409,40 
1.2a) 8 Edifici Multifuncional 1.127.351,07 
1.2a) 10 Pavelló poliesportiu 310.855,00 

 TOTAL  1.518.218,30 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2269 
(antic 
2050) 

Altre mobiliari  118.499,20 14.502,83 133.002,03 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).3 48-87 40 cadires sala vetlles 4.982,32 
1.2c).3 88 Taules i cadires tanatori 1.220,67 
1.2c).3 89 Cortina tanatori 587,00 
1.2c).4 19-20 2 senyals carrer de Fraga 303,63 
1.2c).3 90 1A fase equip audiovisual 1.786,69 

1.2c).3 91 
Canviador nadons pisc. 
Municipals 298,12 

1.2c).3 92 Sonòmetre, calibrador modular 3.997,36 
1.2c).3 93 Dipòsit gasoil 1.327,04 



      

 21 

 TOTAL  14.502,83 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
227 

(antic 
2060) 

Equips processos informació 72.045,76 15627,09 87.672,85 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).1 46 1 Fortigate 1.125,20 

1.2c).1 47 
Instal·lació impressora 
poliesportiu 116,00 

1.2c).1 48 Win server 828,24 
1.2c).1 49 Càmera pentax 109,00 
1.2c).1 50 Cablat ratolí poliesportiu 9.372,16 
1.2c).1 51 Sai on line 2.367,26 
1.2c).1 52 PDA mòbil HTC Touch HD 626,40 
1.2c).1 53 Router wirless 296,35 
1.2c).1 54 Ordinadors biblioteca 768,48 

  TOTAL  15.627,09 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
201 

(antic 
221) 

Infraestructures i béns destinats 
a l’ús general 694.843,86 152.662,54 847.506,40 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1.c) 3 Rep. Tanca pont riu 1.122,88 
1.2c).3 38 Electrificació Serrabrisa 50.600,00 
1.2c).3 38 2a Electrificació Serrabrisa 50.042,21 
1.1.c) 1 Reparacions camins Aitona 21.681,00 
1.1.b) No consta Treballs carrer del poble 6.037,34 
1.1.c) 1 Paviment. Cami bandes de baix 19.905,60 

1.2c).3 94 Línea subterrània baixa tensió 3.273,51 
  TOTAL  152.662,54 

 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
228 

(antic 
2040) 

Automòbils 1.554,90 7.200,00 8.754,90 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2c).2  1 Furgoneta Renault Kangoo 
0427CBF 4.800,00 

1.2c).2 2 Moto/Kuad KYMCO MXU 50 2.400,00 
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  TOTAL  7.200,00 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2063 
(antic 
2053) 

Instal·lacions 87.857,72 5943,74 93.801,46 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).3 95 Pl. Creu càmeres 881,60 
1.2c).3 96 vigilància Pl. Creu 4.456,72 
1.2c).3 97 Enllaç wifi campanar 605,42 

  TOTAL  5.943,74 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
224 

(antic 
2033) 

Utillatge 3.072,03 17.083,96 20.155,99 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).3 98 Bateria i carregador 465,80 

1.2c).3 99-100 
Túmuls refrigerats i 1 taula 
tanatori 16.618,16 

  TOTAL  17.083.96 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2263 
antic 
2054 

Electrodomèstics 4.163,74 5.470,11 9.633,85 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).3 101 Microones 69,00 
1.2c).3 102 Aire condicionat llar jubilats 3.169,69 
1.2c).1 55 Telèfons nokia 1661 negre 38,00 
1.2c).3 103 Aire condicionat llar infants 1.525,40 
1.2c).3 104 Microones llar infants 69,00 
1.2c).4 21 Supercantero plus 599,02 

  TOTAL  5.470,11 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
220 

(antic 
2001) 

Terrenys i béns naturals -26.521,49 26.521,49 0.00 
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Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
  Regularització 26.521.49 

  TOTAL  26.521,49 
 
Desè.- Regularitzar, al 2012, el saldo inicial del compte 200, sumant-hi els 
132.012,66 € disminuïts incorrectament. 
 
Onzè.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2010, que presenta el següent resum: 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
200 

(antic 
220) 

Terrenys i béns naturals 107.445,81 
  
53.362,61 
 

160.808,42 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

3.1 No consta Venda terreny patrimonial -72,00 
1.1c) 1 Soteig camins any 2010 51.106,12 
1.1b) No consta Formigó vorera entrada Poble 315,53 
1.1b) No consta Vorera entrada poble 2.218,40 

3.1 No consta Venda terreny patrimonial -205,44 
  TOTAL  53.362,61 

 

Compte  Nom. Saldo inicial  Increment  Saldo final 

221 
(antic 
2021) 

Construccions 6.067.862,78 258.241,83 6.326.104,61 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1d) 1 Nínxols cementiri 16.240,00 
1.2c).4 22 Tapes i ajustos 2.936,13 

1.2a) 7 Cert. Consultori 108,47 
1.2a) 8 Cert. Edifici Multifuncional 238.957,23 

 TOTAL  258.241,83 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
223 

(antic 
2030) 

Maquinària 130.564,21 9.700 140.264,21 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).2 3 1r pagaré tractor 4.850,00 
1.2c).2 3 2r pagaré tractor 4.850,00 

 TOTAL  9.700,00 
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Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2269 
(antic 
2050) 

Altre mobiliari  133.002,03 68.010,36 201.012,39 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).4 23-722 700 cadires de plàstic 6.496,00 
1.2c).3 105 Inst. porter automàtic ed. Multi. 1.229,43 
1.2c).4 723 Mobiliari of. Municipals 3.091,79 
1.2c).3 106 Aire condicionat despatx jutjat 1.137,17 
1.2c).4 724 Escala canviador llar infants 336,79 
1.2c).3 107 Inst. so sala espera ed. Multif.  1.937,20 
1.2c).3 

108 
Inst. fil musical ed. 
Multifuncional 

1.770,16 

1.2c).4 725 Kit porter edifici multifuncional 393,32 
1.2c).4 726-735 10 taules apilables verdes 447,81 
1.2c).4 

736 
Mobles oficines mossos 
esquadra 

590,00 

1.2c).4 737 Senyals estacionament carrers 1.206,55 
1.2c).4 738-757 20 taules apilables verdes 895,62 
1.2c).3 

109 
2a fase equip audiovisual e. 
multi. 

6.584,39 

1.2c).3 
110 

3a fase equip audiovisual e. 
multi. 

26.337,65 

1.2c).4 758 3a fase cortinatge edif. Multi. 13.002,29 
1.2c).4 758 3a fase cortinatge edif. Multi. 2.294,51 
1.2c).4 759 Articles llar d'infants 259,68 

 TOTAL  68.010,36 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
227 

(antic 
2060) 

Equips processos informació 87.672,85 4.616,38 92.289,23 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).1 56 Ordinador lloc atenció al públic 549,84 
1.2c).1 57 Impressora llar infants 986,00 
1.2c).1 58 Ordinador Oficines municipals 907,72 
1.2c).1 59 Portàtil HP probook 879,05 
1.2c).1 60 2 Blackberry 8520 412,00 
1.2c).1 61 Monitor I HD 183,86 
1.2c).1 62 Portàtil HP Compaq 620 DCT 573,01 
1.2c).1 63 Càmera fotos  124,90 

  TOTAL  4.616,38 
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Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
201 

(antic 
221) 

Infraestructures i béns destinats 
a l’ús general 847.506,40 44.065,18 891.571,58 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1c) 1 Soteig camins 2010 10.683,72 
1.1d) 2 Gespa camp de futbol 14.750,00 
1.1d) 2 Gespa camp de futbol 14.750,00 
1.2a) 10 Augment IVA stc. Poliesportiu 3.881,46 

  TOTAL  44.065,18 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
228 

(antic 
2040) 

Elements de transport 8.754,90 9.700,00 18454,90 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).2 4 Tractor  12.020,00 
1.2c).2 No consta Venda tractor John Deere -2.320,00 

  TOTAL  9.700,00 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2063 
(antic 
2053) 

Instal·lacions 93.801,46 2.128,60 95.930,06 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.2c).3 111 Servidor Voip oficines 
municipals 2.128,60 

  TOTAL  2.180,60 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
224 

(antic 
2033) 

Utillatge 20.155,99 2.780,00 22.935,99 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).3 112 Dest. Aïllament zebra tester 259,90 
1.2c).3 113 Bateria llanterna  2.520,10 

  TOTAL  2.780,00 
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Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2263 
antic 
2053 

Electrodomèstics 9.633,85 2.070,85 11.704,70 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).4 760 Assecadora llar d'infants 395,00 
1.2c).3 114 Cafetera dolce gusto i recanvis 142,57 
1.2c).1 64 Telèfon HTC i nokia regidors 99,98 
1.2c).3 115-116 2 càmeres de fotos 282,20 
1.2c).3 117 1 càmera de fotos 139,00 
1.2c).3 118 Aire condicionat alcaldia 871,60 
1.2c).3 119 Batedora llar infants 41,50 
1.2c).3 

120 
Equip música oficines 
municipals 99,00 

  TOTAL  2.070,85 
 
Dotzè.- Aprovar, l’any 2012, una rectificació del saldo inicial del compte 223 
(maquinària), per disminuir el seu saldo en 9.700 € i augmentar per aquest 
mateix import el compte 228 (elements de transport), per tal de tindre tots els 
tractors al mateix compte. 
 
Tretzè.- Aprovar la rectificació de l’inventari de béns i drets d’aquest Ajuntament, 
referida al 31 de desembre de 2011, que presenta el següent resum: 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
200 

(antic 
220) 

Terrenys i béns naturals 160.808,42 -5.333,48 
 

155.474,94 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1b) 57 Arrencar ferm accés lat. Poli. 2.520,48 
3.1 No consta Venda terreny patrimonial -2.853,96 
3.1 No consta Venda terreny patrimonial -5.000,00 

  TOTAL  -5.333,48 
 

Compte  Nom. Saldo inicial  Increment  Saldo final 

221 
(antic 
2021) 

Construccions 6.326.104,61 20.250,18 6.346.354,79 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1b) 8 
Treball clavegueram carrer 
Moreria 3.189,50 
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1.1b) 14 
Treball clavegueram carrer St. 
Gaietà 2.372,98 

3.1 2 Porta circuit de motos 1.657,90 
1.2a) 10 4a Cert. Poliesportiu Municipal 13.029,80 

 TOTAL  20.250,18 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2269 
(antic 
2050) 

Altre mobiliari  201.012,39 10.602,69 211.615,08 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).4 762 Armari biblioteca municipal 523,92 
1.2c).4 763 Senyalització carrers 151,24 
1.2c).4 764 Joc de porteries futbol 7 i xarxes 2.237,28 
1.2c).4 765 56 cavallets nous festa major 701,11 
1.2c).4 766 Lot jocs infantils P. bascula 1.174,10 
1.2c).4 767 Tobogan plaça bàscula 3.587,20 
1.2c).4 768 Tanca rústica plaça bàscula 841,34 
1.2c).3 121 Inst. jocs plaça bàscula 1.386,50 

 TOTAL  10.602,69 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
227 

(antic 
2060) 

Equips processos informació 92.289,23 5.052,48 97.341,71 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

 65 Router ADSL biblioteca 100,01 
 66 Blackberry 8520 412,00 
 67 Gravadora de so 277,30 
 68 Impressora, teclat i monitor 626,32 
 69 Ordinador sobretaula penya 410,36 
 70 Projector Epson EB-S10 399,01 

 71 Ordinador, gravadora, teclat, 
ratolí 2.509,60 

 72 Telf. Blackberry (renove) 116,82 
 73-75 3 Blackberry 8520 regidors 101,94 
 76 Blackberry curve 99,12 

  TOTAL  5.052,48 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo final 

201 
(antic 

Infraestructures i béns destinats 
a l’ús general 891.571,58 656.565,1 1.548.136,68 
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221) 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 

1.1c) 7 Baranes pont clamor i pub 625,40 
1.2c).3 122 Modernització enllumenat 141.658,30 

1.1b) 46 Obres carrer Joan XXIII 57.889,09 
1.1b) 46 Obres carrer Joan XXIII 88.343,53 
1.1b) 31 Urbanització carrer Remolins 34.326,16 
1.1b) 46 Projecte carrer Joan XXIII 3.471,09 
1.1c) 1 Tractament asfàltic camins 43.647,02 
1.1b) 31 2a cert. Carrer Remolins 78.405,58 
1.1b) 31 3a cert. Carrer Remolins 43.837,35 

1.2c).3 122 Modernització enllumenat 50.680,52 
1.1b) 31 Urbanització carrer Remolins 69.419,25 
1.1b) 31 Cert. Obres carrer Remolins 0,01 
1.1c) 1 Camins 44.261,80 

  TOTAL  656.565,10 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2263 
antic 
2054 

Electrodomèstics 11.704,70 8.748,87 20.453,57 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).4 769 Congeladors penya 739,01 
1.2c).4 770 Bufador neteja carrers 369,00 
1.2c).4 77 Centraleta i telèfons Alcatel 7.640,85 
1.2c).4 77 Centraleta i telèfon-regularit. 0,01 

  TOTAL  8.748,87 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2199  Altre immobilitzat immaterial 0,00 430,70 430,70 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
3.4b) 1 Domini Oktoberfest Aitona 430,70 

  TOTAL  430,70 
 

Compte  Nom. Saldo 
inicial Increment  Saldo 

final 
2199  Altre immobilitzat material 17.189,41 487,10 17.676,51 

 
Epígraf Núm. Element Descripció Valor 
1.2c).4 771 Altaveu i transformador pregons 487,10 

  TOTAL  487,10 
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Catorzè.- Trametre còpia de la rectificació de l’inventari, autoritzada pel secretari 
de la Corporació amb el vistiplau de l’alcaldessa, al Servei Territorial 
d’Administració Local. 
 
 
5. Aprovació d’un expedient de desafectació (exp. 8 6/2012) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 6 de juliol de 2012 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general i declaració de parcel·la sobrera del bé demanial 
consistent en 322,72 m² del camí amb referència cadastral 
25046A003090040000QA, que queda situada entre les parcel·les 8 i 10 del 
mateix polígon, amb el detall que consta a l’expedient, amb la finalitat d’adreçar 
el camí. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 98, de 17 de juliol de 2012, i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit els 
tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Per tant, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Desafectar del domini públic una porció de 322,72 m² del camí amb 
referència cadastral 25046A003090040000QA, que queda situada entre les 
parcel·les 8 i 10 del mateix polígon, amb el detall que consta a l’expedient.  
 
Segon.- Declarar parcel·la sobrera la mateixa porció de 322,72 m² desafectada. 
 
Tercer.- Sol·licitar l’alta del nou bé al Cadastre i efectuar les modificacions 
corresponents a l’inventari de béns. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’obtenen 5 vots a favor, per la qual cosa aquest 
punt queda rebutjat, en ésser necessària la majoria absoluta. 
 
 
6. Aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2013 
 
Atès que cal aprovar les ordenances fiscals per l’any 2013. 
 
Atès que l’aprovació i publicació de nou de totes les ordenances i la seva 
adaptació als canvis legals permetrà que totes les normes tributàries de 
l’Ajuntament estiguin publicades en un sol BOP i que estiguin completament 
actualitzades, sense contradiccions, cosa que millorarà també l’accessibilitat i la 
seguretat jurídica dels contribuents i permetrà un marc normatiu tributari estable i 
previsible, en limitar-se els canvis a millores de tècnica jurídica i petites 
actualitzacions de costos. 
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Atès que les noves ordenances se sotmetran a informació pública durant 30 dies 
hàbils, queden garantits els mecanismes de consulta dels agents implicats i la 
seua participació activa en el procés d’elaboració normativa. 
 
Amb les justificacions anteriors, es dóna compliment també als objectius de 
transparència i eficàcia, en haver-se definit clarament la finalitat de la regulació i 
els seus motius i, per tant, queda plenament acreditat el compliment de l’article 
4.1 de la Llei 2/2011, d’economia sostenible, pel cas que fos aplicable a les 
iniciatives normatives de tipus fiscal. 
 
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals.  
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria simple del nombre 
legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents, les 
ordenances fiscals que s’indiquen a continuació i la imposició dels diferents 
tributs concrets que s’hi contenen: 
 
1 – Impost de béns immobles 
2 – Impost d’activitats econòmiques 
3 – Impost de vehicles de tracció mecànica 
4 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
5 – General de contribucions especials 
6 – Taxa per la prestació de serveis educatius, culturals, esportius i de lleure 
7 – Taxes per activitats administratives i ocupacions demanials que no siguin de 
meritació no periòdica 
8 – Taxa per a la prestació de serveis en el cementiri local, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
9 – Taxa de clavegueram 
10 – Taxa de gestió de residus 
11 – Taxa per subministrament d’aigua 
12 – Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial a favor d’empreses 
explotadores de subministraments que afecten la generalitat del veïnat 
13 – Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local en benefici de les empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil 
 
El text de les ordenances fiscals assenyalades consta a l’expedient i es dóna per 
reproduït. 
 
Segon.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que durant el termini de 30 dies les 
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes.  

 
Tercer.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions. En tot cas, les ordenances sobre les quals no es 
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formulin al·legacions quedaran definitivament aprovades, i se n’ordenarà la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
7. Acord de no disponibilitat de les pagues extraor dinàries 
 
L'apartat 1 del citat article 2 del Reial decret llei 20/2012 estableix l'obligació de 
reduir les retribucions anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en 
l'import corresponent a la paga extraordinària que s’ha de percebre en el mes de 
desembre, en els termes següents:  
 
“L’any 2012 el personal del sector públic definit a l’article 22.U de la Llei 2/2012, 
de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves 
retribucions en les quanties que correspongui percebre el mes de desembre com 
a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del mes 
esmentat”.  
 
Addicionalment, l'article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a 2012, estableix en el seu apartat 2, que:  
 
“L’any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic no poden 
experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, 
en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa 
a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest”.  
 
Aquestes normes tenen caràcter bàsic, de conformitat amb allò que disposen els 
articles 149.1.13 i 156 de la Constitució.  
 
L'aplicació d’aquestes disposicions obliga els ens locals a complir amb una triple 
obligació en relació amb les retribucions que ha de percebre el seu personal 
aquest any 2012:  
 

1) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de 
complement de destinació o equivalents, corresponents al mes de 
desembre.  

 
2) Reducció de les retribucions anuals previstes, en l'import corresponent a 

les citades pagues.  
 

3) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en el present 
any, no superin, en cap cas, i en termes d'homogeneïtat, els abonats en 
l'any 2011, minorats en la quantia de les pagues que cal suprimir.  

 
Segons l'apartat 4 del citat article 2 del Reial decret-llei 20/2012 “Les quantitats 
derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals 
de complement específic o pagues addicionals equivalents d’acord amb el que 
disposa aquest article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a 
plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la 
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cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei 
orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en els 
termes i amb l’abast que determinin les lleis de pressupostos corresponents”.  
 
Aquest apartat estableix les obligacions següents: 
 

1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a 
l'abonament de les citades pagues.  

2) Afectar aquests crèdits a la realització d’aportacions a plans de pensions 
o similars, sense que puguin destinar-se a cap altre objecte, ni en el 
present exercici, ni en exercicis futurs.  

 
Per tal de declarar com a no disponibles aquests crèdits, la immobilització i 
destinació dels quals ha establert la Llei, els ens locals haurien de dictar, per 
l'import corresponent, un acord de no disponibilitat, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual:  
 
1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l'acte mitjançant el qual s'immobilitza 
la totalitat o part del saldo de crèdit d'una partida pressupostària, declarant-lo 
com no susceptible d'utilització.  
2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l'anul·lació del crèdit, però a 
càrrec del saldo declarat no disponible no es podran acordar autoritzacions de 
despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al pressupost 
de l'exercici següent.  
3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva 
reposició a disponible, al ple de l'entitat. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria simple del nombre 
legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Declarar no disponible l’import que correspon a les pagues extraordinàries 
que el personal funcionari i laboral ha de deixar de percebre de la paga 
extraordinària de Nadal i barrar la part pertinent del document AD tramitat, pels 
imports següents: 
 

Àrea 1 3.990,21 
Àrea 3 6.989,72 
Àrea 4 1.437,25 
Àrea 9 11.384,56 

 
  
8. Aprovació inicial del canvi de modalitat d’una a ctuació urbanística 
 
L’article 121 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret legislatiu 
1/2010 (en endavant, TRLU), estableix: 
 
1. L'execució o la gestió del planejament urbanístic s'efectua mitjançant 
qualsevol dels sistemes d'actuació urbanística següents: 
a) De reparcel·lació. 
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b) D'expropiació. 
2. El sistema de reparcel·lació a què es refereix l'apartat 1.a inclou les modalitats 
següents: 
a) De compensació bàsica. 
b) De compensació per concertació. 
c) De cooperació. 
d) Per sectors d'urbanització prioritària. 
 
Per al desenvolupament del polígon A del pla especial del sector oest d’Aitona 
es va fixar el sistema de reparcel·lació, en la modalitat de cooperació. D’acord 
amb l’article 139.1 del TRLU, en la modalitat de cooperació, les persones 
propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta i l'administració actuant 
–en aquest cas, l’Ajuntament– executa les obres d'urbanització amb càrrec a les 
dites persones propietàries. 
 
La determinació del sistema i de la modalitat no són immutables. En aquest 
sentit, l’article 129.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006 (en endavant, RLU), estableix que “L’administració actuant pot acordar, 
d’ofici o a instància de les persones interessades, la substitució del sistema 
d’actuació o de la modalitat dins del sistema d’actuació prèviament establerts, 
fins i tot quan l’hagi establert un pla urbanístic, a través del procediment previst a 
l’article 113 (ara 119) de la Llei d’urbanisme”. 
 
En cas que l’acord es produeixi d’ofici, caldrà justificar l’acord en funció de les 
necessitats, els mitjans economicofinancers de què disposi, la col·laboració de la 
iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin, que són els 
requisits que l’article 121.3 del TRLU exigeix per a decidir el sistema d’actuació i 
la modalitat que cal aplicar.  
 
La Intervenció ha emès l’informe 18/2012, en què ha assenyalat el següent: 
 
[...] cal valorar la nova situació introduïda per la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L’article 15.1 de l’esmentada Llei orgànica determina que, en el primer semestre 
de cada any, el Govern, mitjançant un acord del Consell de Ministres, a proposta 
del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques i amb l’informe previ del 
Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i de la 
Comissió Nacional d’Administració Local pel que fa a l’àmbit d’aquestes, ha de 
fixar els objectius d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat 
de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema europeu de 
comptes nacionals i regionals, i l’objectiu de deute públic referits als tres 
exercicis següents, tant per al conjunt d’administracions públiques com per a 
cada un dels seus subsectors. Els objectius esmentats han d’estar expressats en 
termes percentuals del producte interior brut nacional nominal. 
 
En aquest sentit, i segons consta al preàmbul de la Llei de l’Estat 2/2012, de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2012, “se ha fijado el objetivo de 
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estabilidad presupuestaria para el año 2012, por Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 2012, se aprobó por el Pleno del Congreso el 13 de 
marzo y por el Pleno del Senado el 14 de marzo del presente año. Este acuerdo 
establece el objetivo de déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas 
en el 5,8 por 100 del PIB, desglosándose del siguiente modo: el Estado tendrá 
un déficit del 4 por 100; las Comunidades Autónomas del 1,5 por 100; las 
Corporaciones Locales del 0,3 por 100 y la Seguridad Social estará en 
equilibrio.” 
 
Com s’ha assenyalat, les obres d'urbanització van amb càrrec a les persones 
propietàries, que les han d’abonar mitjançant “quotes d’urbanització”. Segons el 
Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las 
corporaciones locales, elaborat per la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat, “puede haber ingresos devengados en un ejercicio y que no llegan a 
recaudarse nunca. Con el fin de evitar el efecto sobre el déficit público de los 
ingresos devengados y no cobrados, el Reglamento (CE) Nº 2.516/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, modificó los 
criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas, 
estableciéndose que la capacidad/necesidad de financiación de las 
administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de 
impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta” (punt III.1.1). 
En aquest sentit, el punt III.1.3 descriu el tractament en comptabilitat nacional, en 
els termes següents: “el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y 
asimilados o directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit 
público, es el de caja.”, de tal manera que “Si el importe de tales derechos 
reconocidos supera el valor de los cobros de ejercicios corriente y cerrados, se 
efectuará un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, 
incrementando el déficit público de la Corporación Local.” 
 
Com a conseqüència de l’aplicació dels criteris d’estabilitat pressupostària 
esmentats anteriorment, la liquidació de les quotes d’urbanització s’haurà de 
minorar en funció de la previsió dels impagaments que es puguin produir. 
Aquesta previsió no es podrà assimilar a la de la morositat dels altres ingressos 
de dret públic del capítol 3 del pressupost, que sol variar entre el 5 i el 15 %, 
perquè les liquidacions es preveu que seran d’un mínim de 26.484,34 € i d’un 
màxim de 128.944,58 €, molt superior, doncs, als que poden resultar de les taxes 
d’aigua, escombraries, nínxols o clavegueram. 
 
I és que les despeses realitzades i a les quals encara ha de fer front 
l’Ajuntament, segons l’estat de despeses del 2012, són: 
 

2000 4-227  Pla especial i projecte de reparcel·lació  3.535,20 
2001 4-227  Pla especial i projecte de reparcel·lació  3.535,20 

2011 1-621 
 Projecte d'urbanització polígon A pla especial 
sector oest  

5.123,84 

2012 1-227  Direcció d'obres  5.587,01 

2012 1-621 
 Polígon A pla especial sector oest (arrodonit a 
l'alça en 0,03)  

354.285,89 
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     Total   372.067,14 
 
El detall anterior és el que consta a l’annex d’inversions del pressupost de l’any 
2012, però és evident que, en cas que l’Ajuntament tirés endavant la 
urbanització, caldria actualitzar les dades amb les variacions que s’hagin conegut 
posteriorment. En tot cas, els ingressos que preveu liquidar l’Ajuntament en el 
seu estat d’ingressos per fer front a les despeses anteriors, al seu torn, són: 
 

396.10  Quotes d'urbanització polígon A del sector oest  372.067,14 
 
Aquest import, al qual cal afegir-hi encara l’IVA del 21 % –que té naturalesa no 
pressupostària, com la despesa–, s’ha de repartir entre només 7 veïns.  
 
En una situació econòmica com l’actual, en què les restriccions per a l’accés al 
crèdit són tan elevades, es fa molt difícil albirar que els diferents propietaris 
puguin fer front als pagaments, cosa que, a més, no és una mera suposició: així 
ho han manifestat la major part dels veïns en les successives reunions informals 
que han tingut amb l’equip de govern i, a més a més, és coherent amb la situació 
registral de les finques, en què es constata que ja hi ha tres finques gravades 
amb hipoteca, algunes d’elles ja ampliades, cosa que encara fa més difícil que 
les entitats financeres, extraordinàriament reticents a concedir préstecs, en 
vulguin concedir a propietaris que ja estan endeutats. 
 
Efectuant una estimació optimista, segons la qual tots els propietaris que no 
tinguin cap de les seves finques hipotecades podran accedir al crèdit (els titulars 
de les finques 4333, 4784 i 4335), mentre que els que estiguin en la situació 
contrària no podran –es fa difícil concebre que puguin assumir el pagament de 
quotes tan elevades si no és endeutant-se–, obtenim com a resultat que només 
el 47,10 % de les quotes serien satisfetes puntualment.  
 
Per tant, això generaria un ajustament a la baixa dels ingressos per quotes 
d’urbanització del 52,90 %, en termes d’estabilitat pressupostària, de forma que 
dels ingressos previstos anteriorment (372.067,14 €) només se’n recaptarien 
196.823,51 €, cosa que generaria un dèficit molt elevat, que no es pot determinar 
percentualment abans del tancament però que, seguidament, es justifica que en 
tot cas suposaria més del 0,3% de màxim permès. 
 
La recaptació neta de l’any 2011, en corrent i tancats, és la següent: 
 

Econ.  
Descripció Recaptació 

neta 2011 
Recaptació neta 

tancats  Total  
1 Impostos directes. 537.327,23 95.177,06 632.504,29 
2 Impostos indirectes. 41.815,47 0,00 41.815,47 

3 
Taxes, preus públics i altres 
ingressos. 413.374,15 24.523,27 437.897,42 

4 Transferències corrents. 402.717,45 123.832,28 526.549,73 
5 Ingressos patrimonials. 4.874,02 2.599,99 7.474,01 
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6 Alienació d’inversions reals. 7.853,96 0,00 7.853,96 
7 Transferències de capital. 53.853,70 122.862,48 176.716,18 
    1.461.815,98 368.995,08 1.830.811,06 

 
Preveient que els ingressos de l’any 2012 siguin del mateix import –cosa 
extraordinàriament difícil, atès que s’estan reduint totes les subvencions–, 
n’obtindrem uns ingressos de 1.830.811,06 €. La despesa, per situar-se en 
termes d’equilibri (com exigeix l’article 3.2 de la Llei orgànica 2/2012), ha de ser 
la mateixa.  
 
Si a l’import anterior hi afegim la despesa de la urbanització prevista, i els 
ingressos que es preveuen recaptar, el resultat serà el següent: 
 
1. Previsió despesa 2012: 1.830.811,06+5.587,01+354.285,89= 2.190.683,96 € 
2. Previsió ingrés 2012: 1.830.811,06+196.823,51= 2.027.634,57 € 
3. Dèficit: 0,92 % 
 
El dèficit que aquesta situació generaria supera el màxim legal en més del triple, 
i vull remarcar que es fonamenta en càlculs que, com a mínim, caldria considerar 
d’optimistes, perquè parteix que tots els propietaris no hipotecats podran fer front 
puntualment als pagaments de les quotes, si bé es fa fàcil de concebre que la 
morositat pugui duplicar i triplicar la de les altres taxes, i situar-se, doncs, en un 
20-30 %. En tot cas, però, en cas de mantenir la situació actual, en què 
correspon a l’ajuntament de tirar endavant la urbanització, amb càrrec als veïns, 
es produiria un incompliment de la normativa d’estabilitat pressupostària, que 
enguany és especialment rigorosa i, a més a més, la menor recaptació privaria 
l’Ajuntament de la possibilitat d’atendre puntualment els pagaments de l’obra, 
cosa que generaria al seu torn un incompliment de la normativa sobre morositat 
(Llei de l’Estat 15/2010). 
  
L’informe, doncs, és favorable a la substitució de la modalitat. 
 
A més a més, en la modalitat de compensació bàsica, els veïns podrien anar 
executant la urbanització per fases, cosa que faria més fàcil que en poguessin 
assumir els costos i el seu finançament i, en definitiva, que la urbanització 
pogués tirar endavant. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria simple del nombre 
legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la substitució de la modalitat de cooperació per la de 
compensació bàsica en relació amb el polígon A del pla especial del sector oest 
d’Aitona. 
 
Segon.- Sotmetre-ho a informació pública, pel termini d'un mes, dins el qual s'ha 
de concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal. 
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Tercer.- L’acord d’aprovació inicial de la substitució de la modalitat esdevindrà 
definitiu si dins del termini assenyalat no s’hi presenten al·legacions ni 
reclamacions. 
 
Quart.- El canvi en la modalitat de gestió no implica renúncia, per part de 
l’Ajuntament, a ser rescabalat per les despeses que ha efectuat fins ara. 
 
 
9. Mocions 
 

• Del grup de CiU, en defensa del català a la Franja 
 
Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del Govern 
d’Aragó, Sra. Dolores Serrat, sobre el nou avantprojecte de Llei de Llengües amb 
la consegüent derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de desembre, i segons 
la proposta d’articulat del propi avantprojecte. 
 
Atès que la comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la 
llengua parlada a les comarques de la Franja és el català. 
 
Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya, 
obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions 
territorials polítiques o administratives. 
 
Atès que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat que 
apliqui un marc jurídic específic de protecció del català a l’Aragó, usant aquesta 
denominació per a la llengua. 
 
Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el circumloqui 
acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó. 
 
Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, en el 
seu article 4, diu que el català, llengua minoritària d’Aragó, [...] és una riquesa 
cultural pròpia i serà especialment protegida per l’Administració. 
 
Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el 
reconeixement competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
 
Atès que l’article 3 de l’avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics, com 
són el coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia. 
 
Atès que l’article 12 de l’avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament de les 
llengües, excloent l’opció educativa de l’ensenyament en les llengües que 
sustenta els diferents projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de la 
població escolar de la Franja. 
  
Atès que les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al 
Matarranya, tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les 
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terres de Lleida, vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol conservar 
i millorar. 
  
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat 
històricament el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i 
institucions dels territoris de la Franja i Lleida que la tenen com a pròpia. 
  
Amb ànim de mantenir els vincles culturals, històrics, territorials i personals entre 
les comarques de la Franja i la de les terres de Lleida i que aquells es puguin 
seguir expressant en la llengua catalana. 
 
 
Atès que en diverses ocasions l’Ajuntament d’Aitona s’ha manifestat a favor de 
les unitat lingüística del català i per tant mostra el seu acord amb tots els 
dictàmens científics que consideren que és la llengua catalana la que es parla a 
la Franja de Ponent i el seu rebuig a qualsevol intent de negar-ho. 
 
És per tot això que el grup de Convergència i Unió de l’Ajuntament d’Aitona 
proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
a) L’Ajuntament d’Aitona, amb el degut respecte a les institucions aragoneses i a 
llurs competències, demana al Govern d’Aragó: 
 
1. Que respecti i utilitzi la denominació científica internacional de la llengua 
parlada a la Franja, el català, com a riquesa patrimonial cultural a protegir i 
fomentar, compartida amb Catalunya, País Valencià, Illes Balears, la Catalunya 
Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.  
 
2. Que no iniciï el tràmit parlamentari d’aquest avantprojecte de llei de llengües 
en la redacció actualment coneguda.  
 
3. Que implementi l’ensenyament obligatori del català als centres educatius dels 
municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per 
garantir-ne el seu coneixement i pervivència.  
 
4. Que mantingui els diferents projectes educatius bilingües (català-castellà) i 
trilingües (anglès-català-castellà) implementats en alguns centres educatius de la 
Franja, respectant la voluntat de la comunitat educativa del territori.  
 
5. Que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat acadèmica 
competent, així reconegut jurídicament en norma estatal, considerant també la 
normativització dialectal que l’IEC contempla, defensa i protegeix.  
 
6. Que vetlli per emprar criteris científics a l’hora de reglamentar la seva política 
lingüística, en considerar que aquesta ha de ser de respecte, de foment i de 
promoció, i sempre basada en criteris filològics reconeguts i defensats per la 
comunitat acadèmica.  
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b) Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó i als consells comarcals de 
la Franja (amb traducció al castellà). 
 
Queda aprovada per unanimitat dels presents, cosa que representa la majoria 
simple del nombre legal de membres de la corporació. 
 

• Del grup de CiU, sobre el manifest “Marxa cap a la Independència” 
 

Les persones signants, plenament conscients de pertànyer a la nació catalana i 
plenament compromeses amb el present i el futur polític, econòmic, social, 
lingüístic i cultural d’aquesta nació 

Constatem  

1. Que, després de més de trenta anys, el model autonòmic espanyol ha 
demostrat ser incapaç d’articular un model polític respectuós amb les nacions 
que actualment integren l’Estat espanyol, entre les quals, la catalana. En els 
darrers anys, s’ha evidenciat el divorci entre els diferents models de sobirania 
proposats des de Catalunya i el model que es proposa des d’Espanya. 

2. Que la pertinença a l’estat no només perjudica notòriament les nostres 
possibilitats de mantenir i incrementar el nivell de vida i benestar social sinó que, 
fins i tot, disminueix i limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió 
social de la societat catalana. 

3. Que la majoria de catalans i catalanes ens sentim humiliats pel tracte 
indigne i per la situació d’espoli que pateix la nostra nació, i igual o més 
insatisfets amb la limitada capacitat de decisió i d’autogovern que permet 
l’autonomia. 

4. Que, després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 
de juny de 2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé 
desaparèixer com a nació, diluint-nos dins la hipotètica nació espanyola que, 
sota l’aparença de modernitat, manté els objectius unificadors i 
homogeneïtzadors castellans que sempre l’han caracteritzada o, per contra, 
iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi 
Estat. 

5. Que el Parlament de Catalunya ha ratificat en diverses ocasions que 
Catalunya és una nació i que, com a tal, no renuncia ni renunciarà mai a 
l’exercici del dret d’autodeterminació. 

6. Que dins la societat civil catalana s’ha generat un ampli moviment de 
rebuig a l’actual procés de destrucció econòmica i de menysteniment cultural a 
què està sotmès el nostre poble, així com una consciència creixent de la 
necessitat de recuperar l’Estat propi. Aquesta consciència s’ha manifestat de 
diverses maneres i s’ha materialitzat amb el naixement de l’Assemblea Nacional 
Catalana des de la societat civil i de l’Associació de Municipis per la 
Independència des de les institucions. Així doncs, l’Assemblea convoca aquesta 
Marxa cap a la independència, que es farà durant tot l’estiu, des del 30 de juny 
fins a l’11 de setembre de 2012, comptant amb el suport de l’Associació dels 
Municipis per la Independència i de moltes entitats cíviques del país. 
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Considerem  

1. Que la població de Catalunya està decebuda perquè no se sent 
representada per un marc institucional polític en retrocés que, únicament, crea 
desafecció envers la cosa pública, desacredita els valors democràtics i no 
respecta els drets individuals i col·lectius de la seva gent. 

2. Que malgrat això, el poble català ha mostrat reiteradament la seva 
maduresa democràtica, condició necessària per a qualsevol procés 
d'emancipació. 

3. Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a 
favor de la sobirania s’agrupin i, així, es multipliquin i esdevinguin majoritàries 
per vies democràtiques, com a condició indispensable per exercir el dret 
d’autodeterminació. 

4. Que des del Principat de Catalunya s’ha de prendre la iniciativa i s’ha 
d’actuar solidàriament per donar suport als moviments que sorgeixin, amb les 
mateixes finalitats, als altres països amb els quals Catalunya comparteix, des de 
fa vuit segles, la mateixa nació, expressada especialment en la comunitat de 
llengua, de cultura, de dret, de tradicions i en una estructura social i econòmica 
semblant. 

És per tot això que manifestem : 

1. La nostra ferma voluntat de no aturar-nos fins aconseguir ser un dels 
propers estats d’Europa. 

2. El nostre compromís en convertir la concentració d’aquest 11 de 
setembre, a Barcelona, en un acte massiu que tingui conseqüències històriques. 
Amb aquesta acció exigirem als nostres representants polítics que iniciïn el 
procés de secessió de l’estat espanyol i que cerquin els suports internacionals 
necessaris, seguint els procediments previstos en les convencions i tractats 
internacionals. 

3. El nostre propòsit de treballar per aconseguir l’adhesió del major nombre 
possible de municipis del nostre país a l’Associació de Municipis per la 
Independència perquè el més aviat possible convoquin, tots el mateix dia i amb 
la mateixa pregunta, una consulta que ens permeti saber el nivell de suport 
popular que tindrà la futura constitució d’un Estat català sobirà. 

4. D’acord amb l’objectiu de la consulta, si el president de la Generalitat de 
Catalunya convoca eleccions anticipades per constituir un Parlament que, com a 
primera acció, insti la celebració d’un plebiscit d’autodeterminació nacional sota 
garanties internacionals, podrà comptar amb el nostre suport incondicional.  

Finalment, expressem el nostre suport a la Marxa cap a la independència i 
comprometem la nostra implicació activa per tal que esdevingui el clam del poble 
català per la seva llibertat. 

 
Queda aprovada per unanimitat dels presents, cosa que representa la majoria 
simple del nombre legal de membres de la corporació. 
 



      

 41 

• De l’ACM, en defensa del nostre model d’organització territorial, del mapa 
municipal i de l’autonomia local 

 
Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració 
local suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, 
empreses municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma 
impròpia mitjançant l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, 
establint la seva dependència funcional de l’administració general de l’Estat. 
  
Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris 
econòmics, que no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les 
nostres corporacions, i amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme 
sense que, prèviament, s’hagi realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat 
eliminant, per exemple, ministeris que tenen les seves competències 
transferides, aprimant una administració hipertròfica i ineficient que és la 
responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del problema del 
sector públic.  
 
Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i 
eficients en la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte 
que aquí s’inclou el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma 
del deute de tots els ajuntaments catalans en el seu conjunt, i tenint en compte 
que representen el 12’9% de la despesa pública global, i que són les 
administracions més properes als ciutadans, i les millor valorades en tots els 
estudis d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, CEO). 
  
Atès que ha estat anunciada la futura modificació de diferents lleis com la de 
règim electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre 
model d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya (EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del 
fet comarcal previst en els articles 2.3 i 84 EAC.  
 
Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització 
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia 
local establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la 
Carta Europea d’Autonomia Local.  
 
Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per 
regular de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i 
centralista que desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu 
als ajuntaments al fer perillar la prestació de serveis públics universals introduint 
de forma arbitrària la xifra de 20.000 habitants que no té en compte els territoris 
ignorant la diferent tipologia de municipis, turístics, de muntanya, etc., 
equivocant-se en el diagnòstic ja que a Catalunya el 73% del deute de les 
corporacions locals correspon a municipis de més de 20.000 habitants.  
 
Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació 
de serveis municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les 
competències i els serveis municipals.  
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Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer .- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de Llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local pel que fa a la modificació de la Llei 
reguladora de les bases del règim local (LRBRL) i de la Llei de les hisendes 
locals (LHL) per haver-se realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional i 
vulnerant l’autonomia local. 
 
Segon .- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es 
determinen com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
i que per tant és potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya 
proposar, deliberar i acordar models territorials que facin que l’arquitectura 
institucional respongui a la realitat del país, així com la necessària defensa i 
respecte dels principis d’autonomia local i de suficiència financera que s’estan 
vulnerant amb la imposició d’aquestes mesures, que sota l’excusa de la crisis 
econòmica, amaguen el desig de substituir el model actual per un centralista que 
vol impedir la prestació eficient de serveis públics, que requereixen la proximitat 
com a factor indispensable.  
 
Tercer .- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les 
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de 
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre 
administracions, s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals 
de Catalunya, i que les competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin 
unes clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances local 
on s’ha de regular que el municipi és i ha de continuar essent el primer nivell de 
prestació de serveis.  
 
Quart .- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de 
totes les competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es 
promoure la mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir 
costos i prestar amb qualitat els serveis públics.  
 
Cinquè .- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la 
Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la 
competència a l’administració més propera i, en conseqüència, instar el Govern 
de la Generalitat que recolzi tècnicament i econòmica els consells comarcals en 
els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i mancomunador de serveis 
per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta 
necessària funció.  
 
Sisè .- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
través del Departament de Governació i Relacions Institucionals, i a tots els 
portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes 
de Catalunya. 
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Queda aprovada per unanimitat dels presents, cosa que representa la majoria 
simple del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
10. Informes  
 
No n’hi ha. 
 
 
11. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
12. Precs i preguntes 
 
L’alcaldessa respon les preguntes que van quedar pendents al darrer Ple: 
 

• Sobre la llar de jubilats manifesta que no hi ha cap subvenció per fer-ne 
cap de nova. 

• Sobre l’edifici multifuncional respon que no s’acabarà, de moment. 
• Pel que fa a l’escola bressol, contesta que encara està en estudi. 

 
 
I essent les deu menys cinc minuts 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 
majoria absoluta, en la sessió ordinària del Ple del dia 19 de desembre de 2012 i 
que ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera 
pàgina la número 366358, i la darrera 366379. 
 
Aitona, 19 de desembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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