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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2012 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimarts, 26 de juny 
Horari:  de les 21:10 a les 22:15 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 
Abel Mestre Roca, regidor 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteix: 
 
Gaietà Esteve Latorre, 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 definitiva d’un reglament 
4. Aprovació d’un expedient de desafectació de béns (38/2012) 
5. Aprovació d’un expedient d’afectació de béns (39/2012) 
6. Aprovació d’un expedient de desafectació de béns (46/2012) 
7. Aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes 
8. Aprovació del compte general del 2011 
9. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2012 i de les bases 

d’execució 
10. Aprovació del pla econòmic i financer 
11. Aprovació inicial de la implantació de serveis i d’un reglament regulador 
12. Aprovació inicial de la segona modificació d’ordenances fiscals 
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13. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla orgànica i de la relació de 
llocs de treball 

14. Aprovació inicial d’un reglament  
15. Mocions 
16. Informes  
17. Assumptes d’urgència 
18. Precs i preguntes 

 
 
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes ante riors 
 
Queden aprovats, per unanimitat, els esborranys d’actes dels plens de 4 i 20 
d’abril 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 84/2012, d’aprovació del conveni per implantar l’e-tauler 
• Decret 85/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del març 
• Decret 86/2012, d’aprovació de factures de febrer 
• Decret 87/2012, de baixes d’ofici per inscripció indeguda 
• Decret 88/2012, pel qual es denega l’expedició d’un certificat 
• Decret 89/2012, pel qual es denega l’expedició d’un certificat 
• Decret 90/2012, de correcció d’errades d’una resolució 
• Decret 91/2012, de liquidació definitiva de despeses d’execució 

subsidiària 
• Decret 92/2012, d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2012 
• Decret 93/2012, d’incorporació de romanents 
• Decret 94/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 95/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística en relació 

amb la construcció del C/ del Forn, 75 
• Decret 96/2012, d’adopció d’una resolució urgent 
• Decret 97/2012, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent 
• Decret 98/2012, sobre efectes d’una llicència ambiental 
• Decret 99/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 100/2012, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. 3/2012 
• Decret 101/2012, de primera generació de crèdits 
• Decret 102/2012, d’aprovació de factures de març, 6 del gener i 19 del 

febrer 
• Decret 103/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’abril 
• Decret 104/2012, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de festa 

major 
• Decret 105/2012, de resolució d’un recurs de reposició 
• Decret 106/2012, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
• Decret 107/2012, de rectificació d’errors de dos rebuts d’aigua 
• Decret 108/2012, d’aprovació de factures registrades el mes d’abril 
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• Decret 109/2012, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. 
25/2012 

• Decret 110/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 
70/2010 

• Decret 111/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 54/2012 
• Decret 112/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 55/2012 
• Decret 113/2012, de liquidació provisional de les despeses d’execució 

subsidiària d’una ordre d’execució, exp. 21/2011 
• Decret 114/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

54/2012 
• Decret 115/2012, d’aprovació d’una segona transferència de crèdits 
• Decret 116/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 117/2012, d’aprovació d’una factura i una bestreta 
• Decret 118/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 57/2012 
• Decret 119/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 98/2011 
• Decret 120/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

102/2011 
• Decret 121/2012, de correcció d’errades d’un acord de Ple, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 
Primer.- A l’article 6.1 de l’ordenança fiscal número 6, l’incís 
“incompatible amb l’autoliquidació de l’epígraf de tarda” de les estades 
estivals ha de constar a l’epígraf corresponent a les activitats de lleure del 
matí, no a les de matí i tarda. 
 
Segon.-  En cas que no es presentin al·legacions, aprovar definitivament 
l’ordenança fiscal amb aquesta correcció. 
 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 

 
• Decret 122/2012, d’aprovació inicial d’una operació jurídica 

complementària 
• Decret 123/2012, de resolució d’un recurs de reposició, exp. 6/2012 
• Decret 124/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

98/2011 
• Decret 125/2012, sobre no-producció d’efectes d’una comunicació prèvia 
• Decret 126/2012, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. 

21/2012 
• Decret 127/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 64/2012 
• Decret 128/2012, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 

2n semestre de 2011 
• Decret 129/2012, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. 3/2012 
• Decret 130/2012, d’aprovació d’una factura  
• Decret 131/2012, de correcció d’errades del decret 115/2012 
• Decret 132/2012, de baixa d’un servei 
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• Decret 133/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 14/2012 
• Decret 134/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 60/2012 
• Decret 135/2012, d’aprovació de factures registrades el mes de maig 
• Decret 136/2012, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 137/2012, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts càrrecs 
• Decret 138/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del maig 
• Decret 139/2012, de correcció d’errades del decret 126/2012 
• Decret 140/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

60/2012 
• Decret 141/2012, de fraccionament i ajornament d’un deute d’aigua 
• Decret 142/2012, de denegació de llicència d’obres, exp. 50/2012 
• Decret 143/2012, d’inadmissió a tràmit d’un escrit 
• Decret 144/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 145/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 146/2012, de suspensió provisional d’obres 
• Decret 147/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

64/2012 
• Decret 148/2012, d’elevació de contractes privats a escriptura pública 
• Decret 149/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 150/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 151/2012, de permuta de béns immobles 
• Decret 152/2012, de constitució d’una servitud 
• Decret 153/2012, de retirada de vehicle abandonat, exp. 37/2012 
• Decret 154/2012, d’aprovació de factures registrades de l’1 al 18 de juny 
• Decret 155/2012, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
Així mateix, es ratifica, amb els 6 vots a favor de CiU i els 3 vots en blanc d’ERC i 
1 del PP, el decret 121/2012. 
 
 
3. Aprovació definitiva d’un reglament  
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 4 d’abril de 2012, va aprovar la 
primera modificació del reglament regulador dels serveis d’aigua i clavegueram 
d’Aitona, el qual es va sotmetre a informació pública, per un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant edictes publicats al diari La Mañana de 10 d’abril de 2012, al 
BOP núm. 52, de 14 d’abril, al DOGC núm. 6109, de 17 d’abril, al web municipal i 
al tauler d’anuncis de la corporació, i es va donar audiència al Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya, en data 17 d’abril de 2012. 
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La modificació afectava només l’article 56.1, sobre aturades o mal funcionament 
dels aparells de lectura, i el Consell de Persones Consumidores hi va presentar 
tres al·legacions, el dia 3 de maig, amb el següent detall: 
 
1a. De supressió de l’apartat b) del precepte, que establia que en cas que no es 
disposés de lectures reals anteriors, es facturés aplicant el doble del consum 
d’un abonat de similars característiques. La supressió demanada es motivava en 
la falta de concreció de l’esmentat terme, per imputar un sobre cost a l’usuari per 
la falta de lectures reals no imputable a ell, així com per l’augment dels costos 
per impostos, com per exemple el cànon de l’aigua repercutit en cas d’imputar un 
consum multiplicat. Per coherència amb aquesta al·legació, caldria modificar 
també tot l’article 56, no només el seu primer punt. 
 
2a. De fixació d’un ordre de prelació dels sistemes proposats per tal que realitzar 
la facturació i regularització dels períodes per mal funcionament o aturada de 
l’aparell de mesura, i que aquest ordre tingués com a primera opció la menys 
gravosa per a l’usuari. 
 
3a. D’addició d’un apartat que fes esment a la correcció de la facturació emesa, 
en relació amb la desviació detectada en les mesures preses per l’aparell que 
presenta mal funcionament. 
 
La primera de les al·legacions es considera convenient d’estimar-la, perquè 
efectivament aplicar un consum duplicat té un efecte col·lateral d’augment de 
trams del cànon de l’aigua extraordinàriament perjudicial per a l’usuari, de forma 
que, en lloc d’aplicar un augment del 100 % sobre la facturació d’un usuari de 
similars característiques, es considera suficient d’aplicar un augment de només 
el 20 %. Quant a l’abonat de similars característiques, s’ha d’entendre que és 
aquell abonat amb qui hi conviuen el mateix nombre de persones i amb edats 
aproximades en ambdós casos, cosa que caldrà aclarir en el text del precepte. 
 
Quant a l’establiment d’un ordre de prelació, també es considera que pot millorar 
la seguretat jurídica i, per tant, els drets dels ciutadans. 
 
Quant a l’addició d’un nou apartat sobre correcció de facturació en aparells que 
no tenen un bon funcionament, aquesta regulació ja es troba en altres parts del 
reglament, com ara en els paràgrafs 4 i 5 del mateix article. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i els 3 en blanc d’ERC i 1 del PP: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació de l’article 56 del reglament 
regulador del servei d’aigua i clavegueram. El contingut definitiu de la 
modificació, que entrarà en vigor l’1 d’agost de 2012, és: 
 
1. Quan es detecti l’aturada o mal funcionament de l’aparell de mesura, la 
facturació del període actual i regularització de períodes anteriors, s’ha d’efectuar 
conforme a un dels sistemes següents, que es detallen per ordre de prelació, i 
l’import resultant s’ha d’augmentar en un 20 %: 
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a) En cas de consum estacional, en relació amb els mateixos períodes de 
l’últim any que hagués registrat consum amb lectura real. 

b) En relació amb la mitjana dels dos períodes de facturació amb lectura 
real anteriors al moment de detectar-se l’anomalia. 

c) Quan no es disposi de lectures reals anteriors, es facturarà aplicant el 
consum d’un abonat de similars característiques. 

d) Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a 
prorrateig amb els dies que hagués durat l’anomalia, si aquest termini es 
pot determinar. 

2. En cas que un abonat tingui les mateixes lectures en dos facturacions 
seguides o en cas que el comptador estigui destrossat, amb l’interior ple d’aigua 
o il·legible, es considerarà que està avariat, sens perjudici que l’abonat sol·liciti 
una verificació, i que canviï o repari el comptador en el termini que se li atorgui i 
se li practicarà una liquidació d’acord amb les lletres del punt anterior i el 
corresponent increment del 20%.  
3. En cas que no es pugui efectuar lectura de la mesura del comptador per 
absència de l’abonat i per evitar l’acumulació de consums en posteriors 
facturacions, es facturarà igualment en relació amb la mitjana de l’últim any 
facturat amb lectures reals. 
4. En cas dels consums facturats a compte, es detraurà de la nova facturació el 
consum estimat facturat anteriorment. 
5. En aquells casos que per error o anomalia de mesura s’haguessin facturat 
quantitats inferiors a les degudes, s’esglaonarà el pagament de la diferència en 
un termini que, llevat que es determini el contrari, no podrà ser superior a un any. 
 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província i comunicar-ho al Servei 
Territorial d’Administració Local i a la Subdelegació del Govern. 
 
 
4. Aprovació d’un expedient de desafectació de béns  (38/2012) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 12 d’abril de 2012 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general dels béns demanials següents, en haver-se deixat 
d’utilitzar com a camins. 
 

1. El camí 25046A002090110000QO, amb una superfície de 580 m² 
2. El camí 25046A002090120000QK, amb una superfície de 229 m² 
3. 98,25 més del camí 25046A002090470000QX. 

 
En relació amb la poció del camí 9047, l’expedient tramitat inclou la seua 
declaració com a parcel·la sobrera. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 56, de 21 d’abril 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. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 3 en blanc d’ERC: 
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Primer.- Desafectar del domini públic els béns següents: 
 

1. El camí 25046A002090110000QO, amb una superfície de 580 m² 
2. El camí 25046A002090120000QK, amb una superfície de 229 m² 
3. 98,25 m² més del camí 25046A002090470000QX, amb el detall que 

consta a l’expedient. 
 
Segon.- Declarar parcel·la sobrera la mateixa porció de 98,25 m² desafectada. 
 
Tercer.- Sol·licitar l’alta del nou bé al Cadastre i efectuar les modificacions 
corresponents a l’inventari de béns. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta en quina partida està situat el camí. L’alcaldessa 
respon que ja hi diu la referència cadastral, i li pregunta si no s’ha mirat 
l’expedient. El Sr. Salinas contesta que sí, però que vol que ho expliqui. 
 
 
5. Aprovació d’un expedient d’afectació de béns (39 /2012) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 12 d’abril de 2012 es va incoar un expedient d’alteració 
de la qualificació jurídica de part de les parcel·les 13 i 14 del polígon 2 (registrals 
3902 i 3903), amb una superfície de 506,61 m² i que consten inscrites a 
l’inventari de béns municipal amb els números 27 i 28, per tal de procedir a 
afectar-los a l’ús públic. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 57, de 24 d’abril de 2012, i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit els 
tràmits previstos a l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 3 en blanc d’ERC: 
 
Únic.- Afectar al domini públic una part de les parcel·les 13 i 14 del polígon 2 
(registrals 3902 i 3903), amb una superfície de 506,61 m² i que consten inscrites 
a l’inventari de béns municipal amb els números 27 i 28, d’acord amb la 
informació gràfica que consta a l’expedient. 
 
 
6. Aprovació d’un expedient de desafectació de béns  (46/2012) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 3 de maig 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 els 273 m² del camí amb referència cadastral 
25046A022090070000QE, en haver-se deixat d’utilitzar com a camí. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 64, de 8 de maig de 2012, i no s’han 
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presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit els tràmits previstos als 
articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 3 en blanc d’ERC: 
 
Únic.- Desafectar del domini públic els 273 m² del camí amb referència cadastral 
25046A022090070000QE, en haver-se deixat d’utilitzar com a camí. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si aquest camí es permutarà o es vendrà. La 
batllessa respon que es vendrà, a uns 16.000 € l’hectàrea. El Sr. Salinas 
pregunta qui ha posat el preu. L’alcaldessa respon que la tècnica municipal, i li 
diu si no s’ha mirat l’expedient. El Sr. Salinas contesta que sí, però que vol que 
expliqui les coses, que venen a un preu per hectàrea i es queixaven que l’equip 
d’Esquerra venia regalat, i ara l’actual equip sí que ven. La batllessa respon que 
avui allí hi ha un edifici al damunt, Brac Fruit, i que s’ha d’acabar l’expedient 
venent o cedint. I que del tema dels comunals ja es decidirà si es va a la venda o 
no, però que en aquest punt no es decideix això. Per acabar, el Sr. Salinas acusa 
l’alcaldessa de tindre per costum de regalar terres. 
 
 
7. Aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes 
 
En data 13 de juny de 2012, es va incoar un expedient per determinar si les 
obligacions procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament 
responen a obligacions efectivament exigibles actualment, amb la finalitat de 
determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i pressupostària. 
 
La Intervenció municipal va emetre l’informe 11/2012 sobre l’expedient de baixa, 
amb caràcter favorable. 
 
Atès l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
que estableix que el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació dels comptes 
anuals i, per tant, per a la seua modificació.  
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 3 en contra d’ERC: 
 
Únic.- Aprovar, amb efectes a l’any 2011, la baixa de les obligacions 
reconegudes pendents de pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos 
tancats, que es detalla seguidament:  
 

Import  Creditor i concepte 
532,44 ALGECO-LLOGUER MÒDUL SANOTARI TEMPORERS-JUNY-2004 

-532,44 ALGECO-ANULACIÓ FACTURA LLOGUER MODUL SANITARI 
9,34 M. V./ NÒMINA MAIG 2010 

121,19 FECSA/ LLAR D'INFANTS 07/09 A 03/11/09 
53,9 GRAN BASAR/ PLATS DE PLÀSTIC I BOLES NADAL 
2,23 TUV RHEINLAND/LEGALIT. INST.TÈRM.S. ACTES E. MULT. 
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6,64 TUV RHEINLAND/LEGALIT. B.TENSIO.S. ACTES E. MULT. 
6,94 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 21/07/09 AL 20/08/2009 
6,94 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 21/10/09 AL 20/11/2009 

-6,91 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 19/05/09 A 18/06/2009 
6,91 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 19/05/09 A 18/06/2009 
6,48 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 20/11/09 A 18/12/09 
7,64 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 20/08/09 A 22/09/09 
6,7 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 22/09/09 A 21/10/09 

7,11 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 20/01 A 19/02/2010 
17,13 FECSA/ESCORXADOR MUNICIPAL 19/02 A 23/03/2010 
7,34 FECSA/ ESCORXADOR MUNICIPAL 23/03 AL 23/04/2010 
3,48 FECSA/CASA PL. ESGLÉSIA, 3 19/05 A 18/06/2009 
3,48 FECSA/CASA PL. ESGLÉSIA, 3 / 20/04 A 19/05/2009 
3,48 FECSA/CASA PL. ESGLÉSIA, 3 / 23/03 AL 24/04/2009 
3,48 FECSA/CASA PL. ESGLÉSIA, 3 / 17/02 AL 23/03/2009 
0,19 SIDTEL.CAT/ PACK SAMSUNG E1120 NEGRO 

13,76 LLIBRERIA CASELLES/ ARXIVADORS OFICINES MUNICIPALS 
121,15 ESTUDIS JURIDICS ALONSO, SL/ AUGMENTIVA COSTES 

0,13 S. R./ PROCURADORA PROC. 331/08 
 
 

Total de baixes:   427,54 

 
 
8. Aprovació del compte general del 2011 
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona 
corresponent a l’exercici 2011, integrat pels estats de comptes anuals previstos a 
la Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004. 
 
Atès que ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió 
tinguda el 9 de maig de 2012.  
 
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat 
al BOP núm. 68, de 17 de maig, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es 
pogueren presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n 
presentés cap. 
 
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 
 
Atesa l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 12 d'abril 
del 2011 (DOGC núm. 5863), pel qual s'aprova la forma en què les corporacions 
locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general 
per mitjans telemàtics. 
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Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, els 3 en contra d’ERC i 1 en blanc 
del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’Aitona corresponent a 
l’exercici 2011. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2011 i al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques. 
 
 
9. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2 /2012 i de les bases 
d’execució 
 
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 els 3 en contra d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/2012, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial  

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

1-225 Tributs 0,00 91.331,67 10,00 

2-225 Tributs 0,00 10,00 10,00 

3-225 Tributs 0,00 10,00 10,00 

4-225 Tributs 0,00 10,00 10,00 
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Total altes de crèdits:  91.361,67 € 

 

Finançament que es proposa:  

Baixes per anul·lacions 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial  

Proposta 
de reducció 

Consignació 
definitiva 

1-22101 Aigua 11.000,00 30,00 10.960,00 

 
Majors ingressos: 91.331,67 del concepte 299 (Altres impostos indirectes –cànon 
de l’aigua) 
 

Total finançament:  91.361,67 € 

 
 
Segon.- Aprovar inicialment les següents modificacions de les bases d’execució 
del pressupost, amb efectes a 1 de gener de 2012: 
 

a) La base 3a passar a ser la 3a.1. 
b) Es crea la base 3a.2, amb el següent contingut: “Dins de cada bossa de 

vinculació, es declaren creades amb saldo inicial 0 totes les partides 
pressupostàries, contra les quals, doncs, es podran autoritzar i 
comprometre despeses amb càrrec a aquests crèdits, i reconèixer i pagar 
obligacions, si hi ha crèdit suficient a nivell de vinculació jurídica.” 

c) La base d’execució 5a.1 es manté tal com fou aprovada amb el 
pressupost inicial, i el punt 2 queda redactat així: “Es declaren ampliables 
les aplicacions pressupostàries 1-600 i 1-610 a càrrec del concepte 
d’ingrés 350.04; la 1-621 a càrrec del concepte 396.10; el servei 
d’ensenyament musical, que s’imputarà, segons escaigui, a la 3-2279901 
o a la 3-260, a càrrec del concepte 31204 (taxa per ensenyaments 
musical); i el cànon de l’aigua, que es pot imputar a la 1-22101 o bé a la 
1-225 a càrrec del concepte al qual s’apliquin les liquidacions de cànon 
de l’aigua, ja sigui el 229 i o el 304. Mentre no es produeixi l’ampliació, no 
es constitueix la bossa de vinculació jurídica independent.” 

d) Es crea una base addicional segona, que dirà així: “Mentre l’Estat no 
desenvolupi l’article 12.5 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, els majors ingressos s’han de 
computar per agregació dels diferents conceptes dels capítols del 
pressupost, amb exclusió dels que corresponguin a recursos afectats.” 
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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 
la tramesa al Servei Territorial d’Administració Local i a la Subdelegació del 
Govern a Lleida.  
 
 
10. Aprovació del pla econòmic i financer 
 
L’article 11.2 de la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels 
pressupostos de les administracions públiques se sotmet al principi d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Seguidament, l’article 11.4 estableix que les corporacions locals han de mantenir 
una posició d’equilibri o superàvit pressupostari.  
 
L’article 21.1 del mateix text legal assenyala que en cas d’incompliment de 
l’objectiu d’estabilitat, l’administració incomplidora ha de formular un pla 
econòmic financer que permeti en un any el compliment dels objectius. 
 
Atesa la memòria d’Alcaldia, on es realitzen una sèrie de previsions d’ingressos i 
despeses per aquests exercicis pressupostaris de 2012 a 2013, es motiva i 
justifica aquest Pla Econòmic Financer (PEF). 
 
Atès l’article 26.1 del Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2011, de 12 
de desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seua aplicació a les entitats 
locals, aprovat per Reial Decret 1463/2007, sobre publicitat dels plans. 
 
Atès l’informe d’Intervenció on s’efectuen un conjunt de consideracions respecte 
a la situació actual i previsions futures. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 3 en contra d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Econòmic Financer (PEF) pels exercicis pressupostaris 
del 2012 a 2013. 
 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província i comunicar a la Direcció 
General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la remissió 
de la pertinent documentació de l’aprovació plenària d’aquest PEF d’acord amb 
l’article 10 de l’Ordre de ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
 
L’alcaldessa explica que aquest punt és degut a l’incompliment de la Llei 
d’estabilitat degut a l’ús que es va fer durant anys del compte 555. 
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11. Aprovació inicial de la implantació de serveis i d’un reglament regulador 
 
Atès l’article 159 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en 
endavant, ROAS), que estableix que la creació de serveis s’ha d’instrumentar 
mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que 
estableixi el règim jurídic de la prestació. 
 
Atès que s’han elaborat els documents esmentats per a la implantació del servei 
d’ensenyament musical, escau de seguir els tràmits de l’article 160 del ROAS per 
a la legal implantació del servei i de l’article 63 per a l’aprovació del reglament 
regulador. 
 
Atès que quan s’implantà el servei d’escola bressol es va ometre el tràmit 
d’informació pública al DOGC, i que no consta que s’hagi tramitat cap expedient 
d’implantació dels serveis de piscines, biblioteca ni casal de vacances, es pot 
aprofitar aquest acord per completar els tràmits omesos. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
elaboració i aprovació de reglaments. 
 
Atès que d’acord amb l’article 127-9.1 a) del Codi de consum de Catalunya, 
aprovat per Llei 22/2010, cal donar audiència al Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 3 en contra d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació dels serveis d’ensenyament musical, 
escola bressol, casal de vacances, biblioteca i piscines municipals, i el reglament 
regulador del servei d’ensenyament musical, el text del qual consta a l’expedient 
i es dóna per reproduït. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública els expedients instruïts per a la 
implantació dels serveis, integrat per les memòries justificatives, els projectes 
d’implantació i el reglament regulador, mitjançant anuncis que s’han d’inserir al 
BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació; i sotmetre al mateix tràmit el 
reglament regulador del servei, mitjançant edictes al BOP, DOGC, diari La 
Mañana, tauler d’anuncis i audiència al Consell de Persones Consumidores de 
Catalunya. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, quedaran 
aprovat definitivament els projectes d’establiment dels serveis i el reglament 
regulador del d’ensenyament musical, del qual se n’ordenarà la publicació oficial. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si per ajuntar tots els serveis ha de crear una 
escola de música. L’alcaldessa respon que no entén la pregunta. El Sr. Salinas 
explica que si cal crear l’escola per ajuntar tots els serveis. La batllessa torna a 
dir que no entén què li demana. El Sr. Salinas diu que si cal crear una escola de 
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música. L’alcaldessa respon que no és crear cap escola, és fer ensenyament 
musical, però que ho farà una empresa i ho pagaran els pares. El Sr. Salinas 
qüestiona que es faci cultura amb aquests preus. La batllessa explica que la nit 
anterior es van decidir 25 pares i mares a favor de tirar-ho endavant i que ho 
assumeixen tots ells, i que també hi ha acord amb Alcarràs, on mana ERC, 
perquè el seu ajuntament ha considerat bo de tirar endavant aquesta iniciativa, 
que mancomuna professors i on tot el cost és dels pares. El Sr. Salinas 
manifesta que se n’alegra que sigui així. L’alcaldessa afegeix que l’Ajuntament 
d’Alcarràs tenia els professors contractats directament i que ara ho passaran a 
una empresa. El Sr. Salinas es queixa per la insistència amb Alcarràs, que ell 
pregunta per Aitona, no per Alcarràs. La batllessa li respon que quan s’està a 
govern es diuen i es pensen unes coses i a l’oposició unes altres. I que a Aitona 
l’oposició està en contra de l’aula o l’escola de música, però que totes les 
estadístiques demostren que els infants que aprenen música tenen menys fracàs 
escolar i que ho consideren una bona iniciativa. El Sr. Salinas li diu que a 
Alcarràs en canvi venen els comunals, i que a Aitona això no es vol fer. 
L’alcaldessa respon que porti una proposta com la d’Alcarràs, que no té res a 
veure amb el que ell diu. El Sr. Pau Blanco demana la paraula i la batllessa la hi 
nega. 
 
 
12. Aprovació inicial de la segona modificació d’or denances fiscals 
 
Atès que es preveu la implantació del servei d’ensenyament musical, cal aprovar 
la taxa per poder prestar adequadament aquest servei, i incloure a les 
ordenances les omissions detectades i esmenar els errors trobats. 
 
Atès que a l’escola bressol es preveu de prestar-hi el servei de carmanyola, cal 
crear un epígraf específic per aquesta taxa, diferent del servei de menjador, que 
té un cost molt més elevat i aprofitar per unificar els epígrafs del curs escolar 
setembre-juny i de les estades estivals de juliol i agost. 
 
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals.  
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 3 en contra d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 6.1 i 8.4 de l’ordenança 
fiscal número 6, que passen a tenir el contingut següent:  
 
6.1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Concepte Import 
1. Escola Bressol “Els Tabollets”  
Matrícula curs setembre-juny 100,00 euros per alumne i any 
Material escolar curs setembre-juny 50,00 euros per alumne i any 
Matí i tarda   165,00 euros per alumne i mes 
Matí (incompatible amb l’autoliquidació de 90,00 euros per alumne i mes 
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l’epígraf de tarda) 
Tarda 55,00 euros per alumne i mes 
Servei d’acollida   30,00 euros per alumne i mes 
Servei postescolar   30,00 euros per alumne i mes 
Servei de menjador (10 o més dies) 120,00 euros per alumne i mes 
Menjador esporàdic (fins a 10 dies) 7,00 euros per alumne i dia 
Servei de carmanyola 46,00 per alumne i mes 
2. Casal d’estiu  
Casal de vacances, matí o tarda, cada mes 120 euros per alumne i mes 
Casal de vacances, matí o tarda < 15 dies 80 euros per alumne i mes 
Casal de vacances, tot el dia, cada mes 180 euros per alumne i mes  
Casal de vacances, tot el dia < 15 dies 120 euros per alumne i mes  
3. Altres activitats  
Altres activitats amb menors   Màxim 100 euros alumne/mes 
 
8.4.  Tractant-se  de  la  taxa  per  serveis  que  s’estenen  al  llarg  de diversos  
mesos,  un  cop  transcorregut  el  primer  mes  natural següent a la data d’inici 
de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual encara que els menors 
no assisteixin a l’escola, si no es renuncia a la matrícula. El pagament cal fer-lo 
durant  els  primers  quinze  dies  posteriors  al venciment del mes, passats els 
quals el deute serà exigible per via executiva. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la modificació dels articles 2.1 d), 5.1, 5.8 i 8.1 
de l’ordenança fiscal número 7 i l’addició del 8.4, amb el contingut següent:  
 
2.1.d)  La  prestació  dels  serveis  públics  de  veu  pública,  bàscula, piscines 
municipals i ensenyament musical. 
 
5.1.  La  quota  tributària  es  determina  per  una  quantitat  fixa  que s’assenyala 
segons la naturalesa dels documents o expedients que s’han de tramitar o dels 
serveis que s’han de prestar, d’acord amb les tarifes següents: 
 

Epígraf Fet imposable Euros 

1r Serveis de secretaria   

1. Per l’expedició de cada certificat no inclosos en altres epígrafs 2,00 

2. 
Per l’emissió d’informes o propostes d’informes d’arrelament social, adequació 
d’habitatge o integració 50,00 

3. Per cada fotocòpia en negre, en DIN A4 0,15 

4. Per cada fotocòpia en negre, en DIN A3 0,40 

5. Per cada fotocòpia en color, en DIN A4 0,25 

6. Per cada fotocòpia en color, en DIN A3 0,60 

7. 
Còpia de documents continguts en expedients municipals (al qual caldrà sumar 
l’import de cada fotocòpia) 5,00 

8. Per l’enviament o recepció de faxos, per cada foli 1,00 

9. Títols de drets funeraris i duplicats 6,00 

10. Inserció d’edictes de particulars al tauler d’anuncis 3,00 

11. 
Redacció i inserció d’edictes en butlletins oficials i premsa privada, a instància 
de part Cost dels edictes + 6 euros 
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12. Testimonis de vivència 10,00 

13. Per la compulsa de cada foli 2,00 

14. Gual 50,00 

15. Instrucció i tramitació d’expedients de matrimoni civil 50,00 

16. 
Per empadronar persones donades de baixa d’ofici o per caducitat en el darrer 
any 20,00 

2n Serveis econòmics  

1. Per duplicats de rebuts de taxes 2,00 

2. Informe de béns 3,00 

3r Documents urbanístics   

1. 
Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis que s’iniciï a instància de 
part 300,00 

2. Per cada certificat o informe d’aprofitament o de règim urbanístic 40,00 

3. Per cada certificat emès en relació amb informes tècnics 50,00 

4. Tramitació i formalització de projectes de reparcel·lació 200,00 

5. 
Tramitació d’expedients d’aprovació de bases i estatuts de juntes de 
compensació 150,00 

6. 
Concessió de llicències o verificació de comunicacions prèvies de primera 
ocupació, per cada unitat aprofitable 65,00 

7. Verificació de comunicacions prèvies de divisió horitzontal 65,00 

8. 
Expedients de concessió o denegació de llicències urbanístiques i distintiu 
d’obra, o verificació de comunicacions prèvies d’actuacions urbanístiques 23,00 

9. Informes o certificats d’antiguitat i/o legalitat 15,00 

10. Per cada fotocòpia de documents urbanístics, en DIN A4 1,00 

11. Per cada fotocòpia de documents urbanístics, en DIN A3 1,50 

12. Concessió de llicències de parcel·lació, per cada porció segregada 65,00 

13. 
Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació, per cada porció 
segregada 65,00 

4t Documents cadastrals   

1. 
Certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i de cartografia 
digital, per cada finca. 1,00 

2. 
Certificació electrònica de dades cadastrals protegides i de cartografia digital, 
per cada finca. 3,50 

3. Redacció de documents per alteració de dades cadastrals, per cada document 1,50 

4. 
Certificació negativa de béns immobles o de la circumstància que hom no figura 
com a titular cadastral, relativa a la persona que ho sol·liciti.  3,50 

5. 
Certificats o informes d’equivalència entre l’antiga i l’actual numeració de 
finques del Cadastre, per cada finca. 10,00 

6. 
Certificats o informes sobre inclusió o exclusió de finques del perímetre de 
concentració parcel·lària, per cada finca. 3,50 

5è Ús d’escut   

1. Per la concessió de l’autorització 300,00 

2. Per la utilització de l’escut, cada any 100,00 

6è Expedients d’activitats   

1. 

Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental, d’incendis, 
espectacles públics, activitats recreatives o centres de culte, sotmeses a 
autorització de la Generalitat 150,00 

2. 

Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental, d’incendis, 
espectacles públics, activitats recreatives o centres de culte, sotmeses a 
llicència de l’Ajuntament 200,00 

3. 

Verificació de comunicacions prèvies d’activitats subjectes a la legislació 
ambiental, d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o centres de 
culte, no sotmeses a autorització de la Generalitat ni a llicència de l’Ajuntament 
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300,00 

4. Distintiu d’activitat legalitzada 10,00 

5. Traspassos i canvis de titularitat 60,00 

6. Procediment de revisió de títols habilitants d’activitats 50 % de l’annex de què es tracti 

7. 
Procediment de modificació, derivat de canvis substancials o no de les activitats 
i instal·lacions  50% de l’annex de què es tracti 

7è Per cada pesada a la bàscula municipal  

1. Des de 100 kg fins a 10.000 kg 1,00 

2. Des de 10.000 kg fina a 60.000 kg 1,50 

8è Per la prestació del servei de piscines municipa ls   

1. 
Per cada dia d’entrada a la piscines municipal, de persones de 5 a menys d’11 
anys 2,50 

2. Per cada dia d’entrada a la piscines municipal, de persones d’11 fins a 65 anys 5,00 

3.  
Per cada abonament individual de temporada, de persones de 5 a menys d’11 
anys 15,00 

4. Per cada abonament individual de temporada, de persones d’11 fins a 65 anys 25,00 

5. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a dos persones d’11 fins a 65 
anys  45,00 

6. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a tres persones d’11 fins a 65 
anys 65,00 

7. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a quatre persones d’11 fins a 
65 anys 75,00 

8. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a cinc o més persones d’11 fins 
a 65 anys 90,00 

9. 
Per cada abonament de temporada, per a dos persones d’11 fins a 65 anys i un 
menor de 5 a menys d’11 anys 57,00 

10. 
Per cada abonament de temporada, per a tres persones d’11 fins a 65 anys i un 
menor de 5 a menys d’11 anys 67,50 

11. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a dos persones d’11 fins a 65 
anys i dos menors de 5 a menys d’11 anys 65,00 

12. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a quatre persones d’11 fins a 
65 anys i un menor de 5 a menys d’11 anys 80,00 

13. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a quatre persones d’11 fins a 
65 anys i dos menors de 5 a menys d’11 anys 90,00 

14. 
Per cada abonament familiar de temporada, per a sis o més persones d’11 fins 
a 65 anys 105,00 

15. Per cada abonament individual quinzenal, de persones de 5 a menys d’11 anys 10,00 

16. 
Per cada abonament individual quinzenal, de persones d’11 fins a menys de 65 
anys 15,00 

17. 
Per cada abonament familiar no contemplat anteriorment, per cada persona 
d’11 fins a 65 anys 20,00 

18. 
Per cada abonament familiar no contemplat anteriorment, per cada persona de 
5 fins a menys d’11 anys 10,00 

9è Veu pública   

1. Per cada torn i anunciant 2,00 

10è Ocupació del domini públic  

1. Parades de mercat 7,50 

2. Ocupació d’edificis municipals per a celebrar bodes 50,00 

3. Altres usos de sales municipals, per cada ús 5,00 

4. Ús del pavelló poliesportiu en actes particulars 30,00 € més 11 €/l’hora 

5. Ús de llotges a la part alta del poliesportiu 50,00 

6. Ús de llotges a la part baixa del poliesportiu 66,00 

7. Ocupació de la via pública per firaires, altres que els autos de xoc 60,00 

8. Ocupació de la via pública per autos de xoc 110,00 

9. Abonament per accés a tots els actes de la festa major, excepte la paella 20,00 

10. Ocupació de vies públiques per a fer caminades populars, rutes llarga i curta 5,00 

11. Ocupació de vies públiques per a fer caminades populars, mini-ruta 3,00 



      

 18 

11è Ús de material municipal  

1. Ús de plataforma mòbil autopropulsada elevadora, per cada dia d’utilització 100,00 més cost de 10 l de gas-oil 

2. Ús de plataforma mòbil autopropulsada elevadora, per cada mig dia d’utilització 50,00 més cost de 5 l de gas-oil 

3. Ús de ratolí per hora o fracció 30,00 

4. Ús d’equip de so mòbil, per dia 20,00 

5. Ús de projector, per dia 30,00 

6. Ús de generador (sense benzina), per dia 50,00 

7. 
Saques de sorra i d’altres materials de construcció en terrenys de domini públic 
local 1,00 euros/m³ 

8. Tanques de senyalització 3 euros/dia 

12è Cursets  

1. Informàtica, al mes 7,00 

2. Multiesports, al mes 12,00 

3. Anglès, al mes 17,00 

4. Català, al mes 17,00 

5. Balls de saló, per cada 12 sessions  60,00 

6. Tennis, al mes 25,00 

7. Balls moderns, al mes 25,00 

8. Bàsquet, al mes 10,00 

9. Altres cursets no específicament tarifats, al mes  Màxim 50  

13è Ensenyament musical  

1. Matrícula ordinària 50,00/curs 

2. Matrícula del 2n familiar de 1r de grau 25,00/curs 

3. Matrícula de cada membre de família nombrosa, monoparental o jubilats 25,00/curs 

4. Curs de sensibilització per a infants de 3 i 4 anys 37,00/mes 

5. Curs d’iniciació per a infants de 5 anys 37,00/mes 

6. Curs d’aprenentatge bàsic 1-2 80,00/mes 

7. Curs de nivell elemental o mitjà 1-4 106,00/mes 

8. Curs de nivell elemental o mitjà 1-4 amb pack amb instrument individual (45’) 121,00/mes 

9. Curs de nivell mitjà 1-4 amb pack amb instrument individual (60’) 136,00/mes 

10. Classe individual de 30’ amb instrument individual 53,00/mes 

11. Classe individual de 45’ amb instrument individual 70,00/mes 

12. Classe individual de 60’ amb instrument individual 87,00/mes 

13. Classes grupals de 60 minuts 37,00/mes 

14è Menjars i celebracions populars  

1. Adquisició d’entrades per la sardinada popular en taquilla 3,00 

2. Adquisició d’entrades per festes en taquilla 5,00 

3. Altres menjars o celebracions no expressament tarifats Màxim 100 euros 

 
5.8. En cas que la persona que sol·licita una llicència hagi formulat desistiment 
abans de la concessió de la llicència, es practicarà la liquidació només quan 
s’hagi emès l’informe tècnic. 
Quan l’activitat estigui subjecta a comunicació prèvia, si el desistiment es formula 
abans que l’ajuntament hagi verificat la comunicació, es retornarà integrament al 
contribuent l’import de la taxa. Altrament, no es retornarà cap import. 
Els subjectes passius poden deduir-se de la quota íntegra o bonificada de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, l’import satisfet o que hagin 
de satisfer en concepte de taxa per la verificació de comunicacions prèvies 
d’actuacions urbanístiques. 
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8.1. La  taxa  s’exigeix  en  règim  d’autoliquidació,  en  presentar  la sol·licitud  o,  
quan  escaigui,  en  entrar  al  recinte  de  les  piscines municipals. Les persones 
que reben el servei d’ensenyament musical, o bé els pares, mares o tutors dels 
menors matriculats, poden delegar en la direcció del centre la presentació de 
l’autoliquidació de cada mes. 
 
8.4 Tractant-se  de  la  taxa  per  ensenyaments musical,  que  s’estén  al  llarg  
de diversos  mesos,  un  cop  transcorregut  el  primer  mes  natural següent a la 
data d’inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual encara que 
els menors no assisteixin a l’escola, si no es renuncia a la matrícula. El 
pagament cal fer-lo durant  els  primers  quinze  dies  posteriors  al venciment del 
mes, passats els quals el deute serà exigible per via executiva. 
 
Segon.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis  i publicar-ho així al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per tal que 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 
formulin al·legacions quedaran definitivament aprovades, i se n’ordenarà la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor l’endemà de la 
seua publicació, excepte  la  taxa  per  la  instrucció  i  tramitació  dels  
expedients matrimonials en forma civil, que entrarà en vigor el 23 de juliol de 
2014. 
   
 
El Sr. Salinas pregunta si té previst encarir els cursets, si hi ha taxes noves, com 
ara la caminada popular i afegeix que podria prendre l’exemple d’Alcarràs en 
altres temes, perquè és un poble on es fan les coses bé i la taxa de 65 € per les 
parcel·lacions, allí és de només 30 €. L’alcaldessa respon que sobre els cursets 
té el llistat i pot veure si s’augmenten o no, i que en relació amb Alcarràs hauran 
fet els seus números però potser per l’escola bressol cobren 180 €. Afegeix que 
a final d’any faran una comparativa perquè els alcaldes de la zona es reuneixen 
sovint, i que quant a la caminada, cada cosa nova que es fa s’introdueix a les 
ordenances, cosa que Esquerra no feia. El Sr. Salinas respon que això era 
perquè ells cobraven menys i baixaven les taxes. La batllessa diu que no, que 
fins i tot les cobraven sense tindre-les aprovades. El Sr. Salinas ho nega. 
 
 
13. Aprovació inicial de la modificació de la plant illa orgànica i de la relació 
de llocs de treball 
 
I. Antecedents 
 
1. La plantilla de personal és la relació detallada per cossos, escales, 
subescales, classes i categories en què s'integren els funcionaris, el personal 
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laboral i l'eventual, i ha de respondre als principis de racionalitat, economia i 
eficàcia. 
 
2. El Ple municipal va aprovar, el 29 de novembre de 2011, mitjançant el 
pressupost, la plantilla de l’Ajuntament per al 2012, si bé des d’aquell moment 
s’han produït diverses situacions que requereixen modificar aquest instrument, 
per tal d’adaptar-lo a les noves necessitats de la corporació en relació amb 
l’organització i la forma de prestació dels serveis públics. 
 
3. Concretament, cal reestructurar de nou l’escola bressol municipal. Això és així 
per la contínua reducció dels ingressos afectats al funcionament de l’escola. Així, 
la subvenció de la llar d’infants ha passat de 61.200 € l’any 2009 a 50.400 el 
2010, 40.000 l’any 2011. Pel 2012 es preveu que estigui per sota dels 30.000 € i 
fins i tot dels 20.000, i pel 2013 es preveu de 17.500 €. 
 
I és que l’augment de la taxa aprovat pel curs 2011-2012, si bé fou molt 
important, no ha servit per reduir el dèficit de l’escola, sinó només per minorar 
l’impacte de la reducció de l’ajut de la Generalitat. 
 
Repercutir a les mares i els pares la minoració de subvenció de la Generalitat 
portaria a multiplicar la taxa de tal forma que molt probablement el servei es 
deixaria de prestar perquè es retirarien els alumnes. 
 
L’alternativa que s’ha considerat més idònia és la de transformar les quatre 
places reservades a personal laboral de l’escola bressol, que fins ara eren de 
jornada completa, en places de jornada parcial, tot adaptant la jornada que 
realitza el personal de l’escola bressol a les necessitats més estrictes, de tal 
forma que, si el servei educatiu es presta de 9 a 13 i de 15 a 17 hores, són 
aquestes les hores en què es requerirà el servei del professorat i, amb la mateixa 
orientació, es redueix també la jornada del personal auxiliar d’acollida i menjador.  
 
Per tant, les places de personal laboral queden de la forma següent: 
 

ESCALA SUBESCALA CATEGORIA/CLASSE  PLACES VACANTS 
J. 

COMPLETA 
J. 

PARCIAL OBSERVACIONS 

Administració General Auxiliar Auxiliar administratiu 6 5 5 1 1 a extingir per funcionarització 

Administració General Tècnica Tècnic diplomat 1 1 1 0   
Administració 
Especial Tècnica Tècnic diplomat 1 1 0 1  30 hores setmanals 
Administració 
Especial Tècnica Tècnic de grau mitjà 3 3 1 2  30 hores setmanals 
Administració 
Especial Serveis especials Neteja 2 2 2 0   
Administració 
Especial Serveis especials Personal d'oficis 1 1 1 0  
Administració 
Especial Serveis especials Peó 4 4 4 0  
Administració 
Especial Serveis especials Monitor 1 1 0 1  25 hores setmanals 
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A banda de la reducció de la despesa que s’assoleix, es millora l’eficiència en la 
realització de la despesa pública, tal com exigeix l’article 31.2 de la Constitució, i 
es dóna compliment a les mesures previstes al Pla Econòmic i Financer aprovat. 
 
Per tots aquests motius, es considera necessari i convenient als interessos 
públics de transformar 4 places existents a la plantilla de jornada completa a 
jornada parcial, cosa que implicarà també modificacions en la relació de llocs de 
treball, i l’adaptació d’aquesta a la nova distribució del professorat, per tal de 
complir amb la ràtio d’alumnes per aula. 
 
  
II. Fonaments de dret 
 
1. L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic 
de l’empleat públic (en endavant, EBEP), estableix que en el marc de les seves 
competències d’autoorganització, les Administracions Públiques estructuren els 
seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la 
promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions i d’acord amb el 
que preveu aquest capítol. 
 
2. Els articles 22.2.i, 89 i 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, 52.2.j i 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (en endavant, TRLMRLC), aprovat per Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, i l’article 126.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local estableixen que el Ple de l’Ajuntament ha d’aprovar 
anualment la plantilla de personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, en la mateixa sessió 
que aprovi el pressupost. 
 
3. L’article 28 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la 
refosa en un text únic de determinats textos legals vigents a Catalunya en 
matèria de funció pública, d’aplicació al personal al servei de les corporacions 
locals situades en el territori de Catalunya, en els termes que estableix la 
legislació sobre funció pública local, preveu que la plantilla de personal és 
formada per les places que figuren dotades en els pressupostos, classificades en 
grups de cossos i, dins els grups, d’acord amb les escales de cada cos. També 
inclou el personal eventual i el laboral. 
 
4. En el mateix sentit, l’article 25 del Reglament de personal al servei dels ens 
locals (en endavant, RPSEL), aprovat per Decret 214/1990, estableix que la 
plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar integrada per la relació 
detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places en 
què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, tot 
indicant la denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el 
nombre de les que es trobin vacants i el grup a què pertanyen, d’acord amb la 
titulació exigida per al seu ingrés. A continuació, l’article 26 del RPSEL estableix 
que l’entitat local ha d’aprovar anualment la plantilla en la mateixa sessió en què 
s’aprovi el pressupost, la qual cosa és competència del Ple municipal, d’acord 
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amb l’article 54 de l’esmentat Reglament. Seguidament, l’article 27 del RPSEL 
estableix que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del 
pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de 
nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin 
demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització 
administrativa interna, com succeeix en aquest cas. 
 
5. L’article 37.1 de l’EBEP estableix les matèries que seran objecte de 
negociació en relació amb les competències de cada Administració Pública i amb 
l’abast que legalment escaigui en cada cas. A continuació, l’apartat segon 
d’aquest mateix precepte estableix que queden excloses de l’obligatorietat de la 
negociació les decisions de les Administracions Públiques que afectin a les 
seves potestats d’organització. Quan aquestes tinguin repercussió sobre 
condicions de treball dels funcionaris públics previstes a l’apartat anterior, 
escaurà la negociació d’aquestes condicions amb les organitzacions sindicals a 
què es refereix aquest Estatut, circumstància que no es dóna en aquest cas. 
 
6. L’article 41 de l’Estatut dels Treballadors, en la redacció donada pel Reial 
Decret-Llei 3/2012, de 10 de febrer, estableix que la direcció de l’empresa pot 
acordar modificacions substancials de les condicions de treball (s’hi considera, 
entre d’altres, l’alternació de la jornada i la quantia salarial) quan hi hagi 
provades raons econòmiques. La decisió de modificació ha de ser notificada als 
treballadors afectats i als seus representants legals amb una anticipació mínima 
de 15 dies abans de la data d’efectivitat, amb dret del treballador a rescindir el 
contracte i percebre una indemnització de 20 dies per any treballat.  
 
7. Els articles 283.4 del TRLMRLC i 28 del RPSEL estableixen que la plantilla –
en aquest cas la seva modificació–, un cop aprovada pel Ple de la corporació, 
s’ha de publicar íntegrament, en el termini dels 30 dies següents, al Butlletí 
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han 
de trametre a la vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
8. L’article 32.1 in fine de l’RPSEL atribueix al Ple la competència per modificar la 
relació. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 3 en contra d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral per 
a l’exercici pressupostari del 2012, per tal de reduir la jornada del personal de 
l’escola bressol, de forma que la plantilla quedarà així:  
 

ESCALA 
EQUIVALENT 

SUBESCALA 
EQUIVALENT CATEGORIA/CLASSE  PLACES VACANTS 

J. 
COMPLETA 

J. 
PARCIAL OBSERVACIONS 

Administració General Auxiliar Auxiliar administratiu 6 5 5 1 1 a extingir per funcionarització 

Administració General Tècnica Tècnic diplomat 1 1 1 0   
Administració 
Especial Tècnica Tècnic diplomat 1 1 0 1  30 hores setmanals 
Administració 
Especial Tècnica Tècnic de grau mitjà 3 3 1 2  30 hores setmanals 
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Administració 
Especial Serveis especials Neteja 2 2 2 0   
Administració 
Especial Serveis especials Personal d'oficis 1 1 1 0  
Administració 
Especial Serveis especials Peó 4 4 4 0  
Administració 
Especial Serveis especials Monitor 1 1 0 1  25 hores setmanals 

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

a) Al lloc de treball número 6 se li assigna com a tasca específica 
l’ensenyament a l’aula de P0-P1 i se li redueix 10 hores setmanals la 
jornada i, proporcionalment, el sou. 

b) Al lloc de treball número 11 se li assigna com a tasca específica 
l’ensenyament a l’aula de P2, en lloc de la de P0-P1 i se li redueix 10 
hores setmanals la jornada i, proporcionalment, el sou. 

c) Al lloc de treball número 12 se li assigna com a tasca específica 
l’ensenyament a l’aula de P0-P1, en lloc de la de P2 i se li redueix 10 
hores setmanals la jornada i, proporcionalment, el sou. 

d) Al lloc de treball número 21 se li redueix 5 hores setmanals la jornada 
i, proporcionalment, el sou. 

 
Tercer.- Atorgar audiència a les persones afectades per la reducció de jornada i 
modificació del lloc i plaça, i sotmetre el present acord a informació pública per 
termini de quinze dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província; 
durant aquest termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les 
al·legacions i reclamacions que considerin convenients. Transcorregut aquest 
termini, si no s’han presentat al·legacions, s’entendrà elevat a definitiu aquest 
acord d’aprovació inicial i se n’ordenarà la publicació al BOP i al DOGC, i entrarà 
en vigor l’1 d’agost de 2012. 
 
 
L’alcaldessa explica que es tracta de fer una reducció de jornada i que no 
afectarà al servei i que no s’augmentaran les taxes, que ja es van apujar l’any 
passat. 
 
El Sr. Gerard Salinas manifesta que l’objectiu de l’actual equip de govern és de 
tancar l’escola bressol. Que CiU no va estar mai d’acord ni amb la ubicació ni 
amb res, que hi van estar del tot en contra. Quan ERC manava es van haver 
d’augmentar les ràtios de tanta demanda com tenien. Ara és a l’inrevès, s’han 
incrementat els preus i es cobra com si fos privada. Reitera que CiU vol tancar-la 
des que va arribar al govern, amb taxes a l’alça, reducció del personal, però 
només a la llar, mentre que hi ha 20 administratius a la casa. 
 
El Sr. Jaume Izcara pregunta quina acollida ha tingut la proposta en els pares. 
 
La batllessa respon que la llar és un servei que els ajuntaments no estan obligats 
a donar, que fa anys que ERC el va crear i CiU hi va votar a favor, com també el 
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PP. Els senyors Salinas i Blanco ho neguen i es comprometen a portar les actes 
per demostrar-ho. L’alcaldessa aclareix que no estaven d’acord amb el lloc, no 
amb la creació. Que fa anys que no s’havia fet estudi de costos i que 
anteriorment tots els pobles estaven en auge amb el que es cobrava per les 
obres, però que ara hi ha un endeutament elevadíssim i tothom mira de quina 
manera es poden tirar endavant les llars. Al 2009, que manava ERC, hi havia 40 
o 50 mil euros de dèficit, amb una subvenció molt més gran, i que això és 
inviable. La Generalitat va preveure unes 30.000 places a tota Catalunya i en va 
acabar fent més de 40.000. Hi ha 127 municipis que tenien més places que 
naixements anuals, i que tot ajuntament que no feia els números creava places i 
places i places, però que avui els ajuntaments estan malament, com també la 
Generalitat o l’Estat, i que cal prendre mesures, com l’any passat, quan es va 
reduir el personal, però que això no ha permès reduir el dèficit perquè els ajuts 
han baixat encara més. Abans l’ajuntament tirava milles finançant la llar i avui 
això no és possible. D’1 a 3 hores ja hi ha acollida i es va creure que eren hores 
que es podien reduir, perquè organitzativament no eren necessàries. Els 
professors ho saben i és o això o acomiadament. Els pares pensaven que se’ls 
augmentaria la quota i en dir-los que no han estat molt contents. També 
s’estudiarà un augment de ràtios i mancomunar directors. Per acabar, manifesta 
que a l’escola bressol d’Aitona, amb ERC, hi havia molts xiquets, sí, però dels 
pobles del voltant, i mantenint-los els veïns d’Aitona. 
 
 
 
14. Aprovació inicial d’un reglament  
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona té en propietat moltes hectàrees de sòl no 
urbanitzable, i que segons l’article 8.1 de la Llei de l’Estat 33/2003, de patrimoni 
de les administracions públiques, que té caràcter bàsic, aquest patrimoni s’ha de 
gestionar d’acord amb els principis de publicitat, transparència, concurrència i 
objectivitat en l’explotació d’aquests béns. 
 
Atès que segons l’article 203 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, i 8.2 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, els béns patrimonials es regeixen per la seva legislació 
específica i, si aquesta hi manca, per les normes de dret privat. 
 
Atès que l’article 19 del Reglament esmentat afegeix que els béns que integren 
el patrimoni dels ens locals –entre els quals s’inclouen els patrimonials–, es 
regeixen per la legislació bàsica estatal, la catalana de desenvolupament, pel 
propi Reglament i per les ordenances pròpies de cada entitat, s’ha considerat 
que cal aprovar-ne una per a coadjuvar al compliment dels principis de publicitat i 
concurrència en l’explotació dels béns. 
 
Atès que l’aprovació de reglaments ha de seguir els tràmits de l’article 178 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que s’ha format el corresponent avantprojecte. 
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Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que d’acord amb l’article 127-9.1 a) del Codi de consum de Catalunya, 
aprovat per Llei 22/2010, cal donar audiència al Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya si la normativa pot afectar els drets dels 
consumidors o els usuaris, i malgrat que la nova reglamentació, a priori, no 
l’afecta, per prudència se li donarà també audiència, per evitar un vici possible de 
nul·litat, per difícil que pugui semblar. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, els 3 en contra d’ERC i 1 en blanc 
del PP: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el reglament de protecció dels béns patrimonials de 
l’Ajuntament d’Aitona. 
 
Segon.- Sotmetre la proposta d’aprovació de reglament, juntament amb l’acord 
del Ple, a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la inserció 
d’edictes al BOP, DOGC i diari La Mañana. 
 
Tercer.- Atorgar audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
Quart.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu si dins del termini 
d’informació pública no s’hi formulen al·legacions, cas en què s’ordenarà la 
publicació íntegra dels reglaments al BOP.  
 
 
L’alcaldessa explica que el patrimoni s’ha de protegir i defensar, i que no es pot 
ocupar sense títol i que per això es fa un reglament, per poder sancionar 
aquestes situacions. El Sr. Salinas pregunta si això afecta els comunals. La 
batllessa respon que als patrimonials. El Sr. Salinas demana si afecta als rústics 
i als urbans. L’alcaldessa respon que sí i aleshores el Sr. Salinas conclou que 
estan parlant de comunals i que consti en acta. El Sr. Pau Blanco aclareix que 
comunals és el terme que s’utilitza entre la gent i que s’entén millor. La batllessa 
diu que una cosa és que s’entengui i l’altra que sigui el nom correcte. 
 
 
15. Mocions 
 
El grup de Convergència i Unió ha presentat la següent moció: 
 
Existeix entre les entitats locals una elevada preocupació per les disposicions 
recollides a la “Ley Orgànica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera” aprovada el passat 25 d’abril que afecten la capacitat financera de 
les corporacions locals, en especial en allò que disposa l’article 12.5, segons el 
qual els ingressos que s’obtinguin per sobre del previst es destinaran 
íntegrament a reduir el nivell de deute públic, i l’article 32 que regula el destí del 
superàvit pressupostari de l’exercici. 
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Pel que fa a l’article 12.5, el fet que els Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2012 no s’aprovin fins ben entrat l’exercici comporta que les entitats locals 
que als darrers mesos de 2011, en compliment del que es preveu al Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, varen tramitar i aprovar els seus 
pressupostos per al 2012, en base amb previsions de participació en els tributs 
de l’Estat de l’exercici 2011, ho fessin amb desconeixement del saldo de la 
liquidació del 2010 i sense saber que s’acabaria modificant el règim de devolució 
dels saldos negatius dels exercicis 2008 i 2009. Aquestes corporacions locals es 
veuen ara greument perjudicades respecte d’aquelles altres que, amb infracció 
de l’obligació de tenir el pressupost aprovat de l’exercici 2012, aprovin aquest 
una vegada s’hagin aprovat els Pressupostos Generals de l’Estat, i per tant 
puguin recollir totes aquestes previsions en els seus pressupostos sense que els 
sigui d’aplicació la limitació de l’article 12.5. 
 
Entenem que aquest article 12.5 hauria de ser d’aplicació per a situacions de mal 
funcionament i per a ingressos puntuals que es puguin produir al llarg de 
l’exercici, tant en la previsió com en l’execució del pressupost. Aquesta 
normalitat, però, no es dóna en el cas de saber les previsions d’ingressos de 
l’Estat fins al mes de maig de l’exercici en curs amb el pressupost de l’entitat 
local de l’exercici ja aprovat, fet que modifica bona part de les previsions 
pressupostàries de cada entitat i que obligatòriament cal reajustar. 
 
Per altra banda, l’article 32 regula el destí del superàvit pressupostari. En  cas 
que la liquidació pressupostària se situï en superàvit, aquest es destinarà a 
reduir l’endeutament net. Aquest disposició afecta totes les entitats locals, tinguin 
l’endeutament que tinguin i no té en compte si la gestió dels recursos financers 
ha estat adequada o no. 
 
Per tot això i amb l’objectiu d’esmenar aquestes disfuncions, el grup de CiU de 
l’Ajuntament d’Aitona proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la inclusió en el projecte de Llei de pressupostos generals de 
l’Estat d’una disposició transitòria que permeti l’aplicació a despeses generals 
d’aquells ingressos no previstos en l’actual exercici econòmic que procedeixin de 
la participació en els tributs de l’Estat. 
 
Segon.- Sol·licitar l’autorització per a aquells ajuntaments que no superin un límit 
determinat d’endeutament, per aplicar a despeses generals el resultat positiu de 
l’exercici. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a les meses del Congrés dels Diputats i del 
Senat, a tots els grups polítics d’ambdues cambres legislatives, a l’Associació de 
Municipis de Catalunya i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
 
S’aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 3 en blanc d’ERC i 1 altre en blanc del 
PP. 
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16. Informes  
 
No n’hi ha. 
 
 
17. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
18. Precs i preguntes 
 
 
El Sr. Pau Blanco prega que quan s’expliquin coses al poble es cridi l’oposició, 
com feia Esquerra amb Convergència. Posa l’exemple de l’escola de música, en 
què els hagués agradat participar de les reunions, poder-ho debatre i preguntar. 
O amb el tema de la llar d’infants, en relació amb les quals cal distingir les que 
són municipals de les que no; a les primeres l’Ajuntament sempre hi ha d’aportar, 
perquè el preu sigui assequible, i els pares puguin anar a treballar. Que ells ja 
sabien que era deficitària però que els diners poden sortir d’un altre lloc, i que 
ells parlen d’Aitona, no de Catalunya. Quan manava Esquerra hi havia 38 xiquets 
i ara només 20 i això d’ara no és prestar un bon servei. 
 
El Sr. Gerard Salinas formula les següents preguntes: 
 

1. Quina subvenció ha aconseguit l’equip de govern per la fruita dolça? Ha 
llegit que del FEDER uns 150.000 € però no sap si n’haurà d’afegir 
l’Ajuntament. 

2. Quan se li lliuraran les factures que va demanar fa temps del cost de la 
llum de l’enllumenat públic? No vol les de l’obra que CiU va canviar. 
Afirma que amb el projecte d’ERC el poble s’hagués estalviat un 50 % de 
llum i que amb el de CiU i els reguladors que no s’han posat per les 
faroles de disseny que s’espatllen tant no es redueix el consum si no que 
augmenta un 25 %. Demana de nou que li passin les factures i que no li 
evadeixin la resposta, que volen el cost energètic total a Aitona i es 
queixa que CiU va anar casa per casa per conscienciar la gent que la 
Diputació obligava a fer determinats canvis que no són certs, i CiU va 
haver de recular però no ho va complir i va coler fer la seva obra diferent, 
com sempre, i ara han posat reixes on s’amuntega la brossa i que els 
pilons es trenquen, com les faroles, i que al carrer Remolins no hi poden 
passar els carrets que tant defensaven a la carretera.  

3. CiU diu que vol reduir despeses però no ho fa i incrementa les taxes, 
cosa que suposa que és deguda a la necessitat d’eixugar el deute que, 
segons ell, ha generat CiU, perquè van demanar 800.000 euros o més en 
crèdits i això s’ha de tornar, però que el deute era innecessari, que el van 
fer per posar faroles, destinar els 50.000 € previstos per l’escorxador al 
carrer Joan XXIII, on ha hagut de pagar més de 70.000 € al ser veí, o 
destinar els 85.000 € que PAOBAL donava pel carrer Remolins a la 



      

 28 

carretera, etc. Pregunta on van acabar els 190.000 € aprovats per la llar 
de jubilats i què se n’ha fet del projecte de 60.000 € que després va fer 
CiU per adequació interior, del tot diferent al d’ERC, on es feien pèrgoles, 
etc. 

4. Es vol acabar l’edifici multifuncional? Perquè un dia diu que no i després 
a ESTIMA AITONA diu que està molt contenta del consultori que forma 
part del mateix edifici, i que hi ha una subvenció de 150.000 € 
aconseguida per ERC. 

 
Per acabar manifesta que el Fruiturisme pot acabar bé però que si vol reduir 
despeses i alhora crear taxes noves tot plegat pensa que serà complicat. 
 
El Sr. Jaume Izcara, en primer lloc, felicita el grup d’ERC perquè cada vegada 
són més a la taula, cosa que genera una oposició més equilibrada.  
 
Tot seguit manifesta que Fruiturisme és una bona oportunitat en la qual se sent 
implicat perquè va començar estant ell a l’equip de govern i que ven una bona 
imatge d’Aitona.  
 
Adreçant-se al regidor Pau Blanco li diu que cal tindre’s respecte aquí i a fora, 
que no està bé que un regidor amenaci a un altre en hores de treball. 
 
A continuació acusa el Sr. Salinas de no haver-se mirat el projecte de 
l’enllumenat, perquè a la carretera dels Plans no hi anaven faroles i al projecte 
de CiU-PP, en canvi, sí, perquè en reemplaçar les faroles van aprofitar per 
posar-les allí. El Sr. Pau Blanco diu que ja n’hi havia al camí. El Sr. Izcara 
afegeix que tenien abandonats els reguladors de llum, que es controlaven 
informàticament i que produïen un estalvi i que això s’ho van carregar tot. 
 
També es queixa que ERC diu que es regalen terrenys, quan foren ells, segons 
el seu punt de vista, els qui van regalar-ne, concretament en ple boom el pati de 
zona urbana de l’edifici de protecció oficial. 
 
Seguidament lamenta que el carrer Remolins, si s’hagués negociat bé, ara 
estaria fet de dalt a baix. 
 
Finalment formula les següents preguntes: 
 

1. Què es pensa fer amb el problema de l’edifici de l’escola bressol? 
2. Com està el tema de la portada de llum del multifuncional, que quan es 

va fer el projecte no es va negociar. 
3. Com es pensen pagar els 240.000 € del préstec de l’any que ve, creat, 

segons diu, a conseqüència del forat deixat per ERC. 
 
Els senyors Pau Blanco i Gerard Salinas demanen la paraula i l’alcaldessa els la 
nega, tot al·legant que els precs i preguntes se li fan a ella. Els sol·licitants la 
tornen a demanar, per al·lusions, però la batllessa passa a respondre les 
preguntes: 
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1. No se’ls citarà a les reunions, tal com va fer ERC amb CiU la passada 
legislatura. 

2. El FEDER ha donat 150.000 € i se n’ha de gastar el doble, però en ésser 
per despeses efectuades des del 2007, les altres que s’havien de fer ja 
estan fetes. 

3. Sobre l’enllumenat no sap si han demanat factures o relació de kW però 
que no es pot relacionar el seu projecte amb l’executat, i afegeix que s’ha 
reduït el consum energètic un 30% amb el canvi de companyia que es va 
fer just a l’entrar al govern. I que ara potser es canviarà de nou perquè 
s’està negociant un contracte millor. Es queixa que ERC volia gastar-se 
170.000 € del Pla Zapatero posant LED ja posades i que per això es va 
haver de modificar el projecte. Afegeix que passaran temps a l’oposició. 

4. En relació amb el deute creat, es remet al que s’ha dit en plens anteriors. 
5. Sobre el tema de la portada de llum del multifuncional, respon que 

FECSA demana 600.000 € i que per això van amb llum provisional.  
 
Seguidament, el Sr. Pau Blanco diu que és mentida, que això a ells no els ho 
van demanar mai. L’alcaldessa li prega que calli, reiteradament, i l’acaba 
amenaçant de fer-lo fora de la sessió, i el Sr. Blanco pregunta si farà vindre als 
Mossos. La batllessa li mana que respecti el torn de paraules, i li recrimina que ni 
tant sols sigui el portaveu d’Esquerra, que el poden canviar, però que avui no és 
ell. El Sr. Gerard Salinas diu que a casa seua faran el que voldran. 
 
La Sra. Díaz demana que es faci callar al Sr. Salinas i aquest a la Sra. Díaz i es 
produeix una discussió entre ells dos, juntament amb l’anterior, motiu pel qual les 
preguntes sobre la subvenció de la llar de jubilats, l’acabament de l’edifici 
multifuncional i l’arranjament de l’edifici de l’escola bressol queden per contestar. 
 
 
I essent un quart d’onze 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 27 de setembre de 2012 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 366339, i la darrera 366353. 
 
Aitona, 28 de setembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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