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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2014 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimarts, 1 de juliol 
Horari:  de les 14:05 a les 14:10 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Abel Mestre Roca, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació inicial de la 3a modificació pressupostària 
4. Aprovació definitiva del reglament del servei de taxi 
5. Aprovació del compte general del 2013  
6. Aprovació de la proposta de festes locals pel 2015 
7. Correcció d’errades d’una acta 
8. Aprovació inicial de la primera modificació d’ordenances fiscal 
9. Mocions 
10. Informe d’Intervenció 
11. Informes d’Alcaldia 
12. Assumptes d’urgència 
13. Precs i preguntes 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, per unanimitat, els esborrany d’actes següents: 
 

• Sessió ordinària de 8.4.2014 
• Sessió extraordinària de 30.4.2014  

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

• Decret 111/2014, de verificació d’una comunicació prèvia de modificació 
de divisió horitzontal 

• Decret 112/2014, d’atorgament de poder per a plets 
• Decret 113/2014, de sol·licitud de subvenció del PUOSC 
• Decret 114/2014, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. 

U032/2014 
• Decret 115/2014, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs 
• Decret 116/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials del març 
• Decret 117/2014, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 118/2014, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

2013 
• Decret 119/2014, d’adjudicació d’un contracte de serveis 
• Decret 120/2014, de reversió provisional del nínxol 678 
• Decret 121/2014, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
• Decret 122/2014, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G002/2014 
• Decret 123/2014, de sol·licitud d’una subvenció per commemorar el 1714 
• Decret 124/2014, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de març   
• Decret 125/2014, de remissió d’un expedient al TSJC 
• Decret 126/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. U061/2014 
• Decret 127/2014, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

G037/2014 
• Decret 128/2014, de transmissió d’una llicència ambiental, exp. 

A008/2002 
• Decret 129/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. U043/2014 
• Decret 130/2014, de convocatòria de Ple extraordinari 
• Decret 131/2014, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
• Decret 132/2014, de reversió provisional del nínxol 423 
• Decret 133/2014, de delegació de l’assistència al consell d’alcaldes 
• Decret 134/2014, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 
• Decret 135/2014, d’esmena de la verificació d’una comunicació prèvia de 

modificació de divisió horitzontal 
• Decret 136/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
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• Decret 137/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació 

• Decret 138/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació 

• Decret 139/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació 

• Decret 140/2014, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 141/2014, d’aprovació de factures de la 1a quinzena d’abril   
• Decret 142/2014, de sol·licitud d’una subvenció de joventut 
• Decret 143/2014, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 
• Decret 144/2014, de concessió de subvencions del 1r trimestre 
• Decret 145/2014, d’adjudicació del contracte d’obres de millora del camí 

de Llardecans i altres 
• Decret 146/2014, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

U040/2014 
• Decret 147/2014, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. 

U034/2014 
• Decret 148/2014, de resolució d’un recurs de reposició, exp. G114/2013 
• Decret 149/2014, de modificació de l’inventari 
• Decret 150/2014, de retirada de vehicle abandonat, exp. G046/2014 
• Decret 151/2014, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

2013 
• Decret 152/2014, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 153/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 154/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. U066/2014 
• Decret 155/2014, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 156/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’abril 
• Decret 157/2014, de segona generació de crèdits 
• Decret 158/2014, d’aprovació de factures de la 2a quinzena d’abril, una 

de març i dues de maig 
• Decret 159/2014, de resolució de l’expedient G038/2014, de restauració 

de la legalitat urbanística 
• Decret 160/2014, de permuta de béns immobles 
• Decret 161/2014, d’esmena d’una llicència de parcel·lació, exp. 

U115/2013 
• Decret 162/2014, d’aprovació d’una segona transferència de crèdits 
• Decret 163/2014, d’aportació al Consorci d’Utxesa 
• Decret 164/2014, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. 

U056/2013 
• Decret 165/2014, d’aprovació del padró de la taxa de conservació del 

cementiri 
• Decret 166/2014, de concessió de llicència d’ús del domini públic 
• Decret 167/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. U062/2014 
• Decret 168/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G007/2014 
• Decret 169/2014, d’autorització de connexió a la xarxa 
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• Decret 170/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació 

• Decret 171/2014, de subministrament d’un vehicle 
• Decret 172/2014, d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra de 

millora del camí de Llardecans i altres 
• Decret 173/2014, d’aprovació de la massa salarial del personal laboral 
• Decret 174/2014, de baixa de valors 
• Decret 175/2014, de reducció d’una fiança, exp. U119/2012 
• Decret 176/2014, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de maig i una 

de la segona 
• Decret 177/2014, d’aprovació de factures de la Festa Major 
• Decret 178/2014, d’adjudicació d’un contracte menor 
• Decret 179/2014, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiments, 

exp. A009/2008 
• Decret 180/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials del maig 
• Decret 181/2014, d’aprovació de pagues extres 
• Decret 182/2014, d’aprovació d’una factura de la Festa Major 
• Decret 183/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G007/2014 
• Decret 184/2014, d’aprovació d’una tercera transferència de crèdits 
• Decret 185/2014, de contractació de màxima urgència i determinació de 

serveis essencials, la part resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.-  Declarar la categoria professional de tècnic superior d’educació 
infantil com a cas excepcional en què es permet la contractació de 
personal laboral, a l’efecte de compliment de l’article 21.2 de la Llei 
22/2013, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2014.  

 
Segon.- Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Esther Díaz 
Ibáñez, com a personal laboral temporal, del 9 de juny al 29 d’agost de 
2014, com a tècnica superior d’educació infantil, amb una jornada de 20 
hores setmanals, subgrup C1, CD de nivell 14 i complement específic 
46,53 euros. 

 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 186/2014, de retirada de vehicle abandonat, exp. G044/2014 
• Decret 187/2014, d’adjudicació d’un contracte menor 
• Decret 188/2014, de liquidació provisional de contribucions especials, 

exp. G130/2013 
• Decret 189/2014, d’alienació directa de part de la finca registral 5.024 
• Decret 190/2014, sobre executivitat d’una llicència, exp. U119/2012 
• Decret 191/2014, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de maig i 

altres 
• Decret 192/2014, sobre cancel·lació de garantia definitiva de l’obra 

d’enderrocament de la plaça de l’Església, 3, exp. G117/2012 
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• Decret 193/2014, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 
• Decret 194/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A071 
• Decret 195/2014, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Aprovació inicial de la 3a modificació pressupos tària 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2014, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2015. 
 
Atès que cal reformar les bases d’execució del pressupost, per ampliar l’abast de 
les subvencions que pot atorgar l’Ajuntament, així com l’RLT i la plantilla. 
 
Atès l’article 177 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 i, per remissió d’aquest, el 169 del 
mateix text legal. 
 
Vistos els informes favorables de la Intervenció, números 19/2014 i 20/2014, 
aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2014, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

164-623 

Inversió en 
maquinària, 

instal·lacions 
tècniques i utillatge 

0,00 10,00 10,00 

171-213 

Reparació de 
maquinària, 

instal·lacions 
tècniques i utillatge 

0,00 10,00 10,00 

171-215 Mobiliari 0,00 10,00 10,00 
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172-203 Lloguer de maquinària 0,00 10,00 10,00 

312-22102 Gas 0,00 10,00 10,00 

324-623 

Inversió en 
maquinària, 

instal·lacions 
tècniques i utillatge 

0,00 10,00 10,00 

332-23020 Dietes del personal no 
directiu 0,00 10,00 10,00 

332-23120 Locomoció del 
personal no directiu 0,00 10,00 10,00 

336-210 
Reparació 

d’infraestructures i 
béns naturals 

0,00 10,00 10,00 

336-212 Reparació d’edificis i 
altres construccions 0,00 10,00 10,00 

341-22105 Productes alimentaris 0,00 10,00 10,00 

341-22199 Altres 
subministraments 0,00 10,00 10,00 

341-22401 Primes 
d’assegurances 0,00 10,00 10,00 

342-203 Lloguer de maquinària 0,00 10,00 10,00 

342-212 Reparació d’edificis i 
altres construccions 0,00 10,00 10,00 

342-22799 

Altres treballs 
realitzats per altres 

empreses i 
professionals 

0,00 10,00 10,00 

410-22699 Altres despeses 
diverses 0,00 10,00 10,00 

419-22199 Altres 0,00 10,00 10,00 
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subministraments 

912-23000 Dietes dels membres 
dels òrgans de govern 0,00 10,00 10,00 

912-23100 
Locomoció dels 

membres dels òrgans 
de govern 

0,00 10,00 10,00 

920-12005 Sous del grup E 0,00 10,00 10,00 

920-22002 Material informàtic no 
inventariable 0,00 10,00 10,00 

922-23020 Dietes del personal no 
directiu 0,00 10,00 10,00 

922-23120 Locomoció del 
personal no directiu 0,00 10,00 10,00 

933-23020 Dietes del personal no 
directiu 0,00 10,00 10,00 

933-23120 Locomoció del 
personal no directiu 

0,00 10,00 10,00 

 

Total altes de crèdits:  260,00 € 

 

b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

932-22708 Serveis de recaptació a 
favor de l’entitat 

39.500,00 260,00 39.240,00 

 
 

Total baixes de crèdits:  260,00 € 
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Segon.- Aprovar inicialment la supressió de la frase “i també de menor import 
que la dels funcionaris” inclosa a la base d’execució 12a.3, sense que això tingui 
conseqüències econòmiques, i la introducció del punt 7 a la base d’execució 10a 
del pressupost vigent, amb la següent redacció:  
 

7. Es lliuraran i consideraran com a pagaments “a justificar”, les quantitats que 
s'hagin de satisfer per a l'execució dels serveis els comprovants dels quals 
no es puguin obtenir en el moment d'efectuar-se els pagaments. Aquests 
lliuraments “a justificar” s’aplicaran als respectius capítols, articles i 
conceptes, amb obligació dels perceptors de trametre compte justificatiu en 
els terminis prèviament fixats per l’Alcaldia, que com a màxim serà de tres 
mesos.  

 
Abans de lliurar-se una altra suma en les mateixes condicions al mateix 
perceptor, s'exigirà la justificació de l'anterior lliurament, sense perjudici 
d'instruir expedient de constrenyiment quan, transcorregut el termini fixat, no 
s'hagués fet degudament.  
 
La forma d’expedició de les ordres de pagament a justificar serà un 
document ordenant-ne la constitució i posada a disposició de persona 
determinada, signat per l’Alcaldia, la Intervenció i la Tresoreria. 
 
La Intervenció i la Tresoreria portaran nota dels lliuraments expedits “a 
justificar” per poder exigir en el moment oportú la justificació o 
responsabilitat que es derivi. 
 
L’Alcaldia podrà lliurar “a justificar”, quantitats no superiors a 20.000 euros 
per any, per a despeses dels capítols 2 i 6.  

 
Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal laboral, per 
tal de convertir una plaça de peó de nivell 10 de complement de destí en 
funcionarial i, consegüentment, la relació/catàleg de llocs de treball, en relació 
amb el número 20, amb un CE mensual de 367,78 €. 
 
Quart.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i anunciar-ho al 
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 al DOGC. 
 
 
4. Aprovació definitiva del reglament del servei de  taxi 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 8.4.2014, va aprovar inicialment el 
reglament regulador del servei de taxi. 
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Simultàniament al tràmit d’informació pública, es va donar audiència al Consell 
de Persones Consumidores de Catalunya que, el dia 30.4.2014, va presentar 
al·legacions a l’articulat.  
 
Concretament, a l’article 4.12 es demana un aclariment sobre la no-acceptació 
de bitllets de 500 euros, i que s’obligui a disposar d’un aparell per poder pagar 
amb targeta. 
 
L’aclariment sobre els 500 euros es considera que millora el text, mentre que 
l’obligació que es vol afegir es creu que pot ser desproporcionada en un municipi 
de 2.400 habitants. 
 
A l’article 8.2 es proposa afegir que la manca d’activitat que legitima la resolució 
de la llicència s’exclou en cas que estigui motivada per motius de salut. Aquesta 
al·legació cal acceptar-la, perquè millora el contingut reglamentari en termes de 
justícia. 
 
A l’article 9, sobre determinació del nombre màxim de llicències, es proposa 
afegir “sempre que les anteriors llicències estiguiN a ple rendiment”, cosa que 
també millora el text i que, per tant, es considera que cal estimar. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en més del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Consell de 
Persones Consumidores de Catalunya al reglament regulador del servei de taxi, 
en els termes següents: 
 
Article 4.12 
 
Rebre canvi amb motiu del pagament del preu del servei. Ara bé, no s’accepta el 
pagament amb bitllets de 500 euros. 
 
Article 8.2 
 
La manca d’exercici de l’activitat, en la forma prevista en aquest Reglament, si no és per 
motius de salut, comporta la resolució de la llicència. 
 
Article 9.3 
 
L’increment del nombre de llicències, sempre que les anteriors llicències estiguin en ple 
rendiment, s’ha de justificar mitjançant un estudi previ que s’ha d’ajustar, si escau, als 
criteris de ponderació dels factors a què fa referència l’apartat 2, d’acord amb el que 
determini, amb caràcter general, el Consell Català del Taxi. El departament competent 
en matèria de transports ha d’emetre un informe sobre l’increment proposat. 
 
Per coherència amb la nova redacció de l’article 4.12, es modifica el 27.2, en els 
termes següents: 
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Així mateix, els conductors estan obligats, amb ocasió del cobrament del servei, a 
proporcionar al client el canvi. Ara bé, no s’accepta el pagament amb bitllets de 500 
euros. 
 
 
Segon.- Aprovar definitivament el reglament regulador, del qual se n’ordenarà la 
publicació oficial, prèvia tramesa 15 dies abans a les administracions estatal i 
autonòmica. 
 
 
5. Aprovació del compte general del 2013  
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona 
corresponent a l’exercici 2013, 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 de 
30 d’abril de 2014.  
 
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat 
al BOP núm. 85, de 6 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, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de maig de 
2013, publicat al DOGC núm. 6382, de 24.5.2013, relatiu a la forma en què les 
corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el 
Compte general per mitjans telemàtics. 
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU 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 2013. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2013. 
 
 
6. Aprovació de la proposta de festes locals pel 20 15 
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Atesa l’Ordre per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2015. 
 
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, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 més del PP, cosa que representa 
la majoria absoluta 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 2015: 
 
15 de maig (divendres) i 2 de setembre (dimecres) 
 
 
7. Correcció d’errades d’una acta 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 3.2.2009, va aprovar l’expedient 
d’alienació directa al Sr. Pere Calzada Moré de la parcel·la 36 del polígon 7 
d’Aitona. 
 
Atès que aquest bé no és ni consta que mai hagi set municipal. 
 
Atès que en canvi, a l’inventari constava inscrit el bé 376, finca registral 4232, 
parcel·la 7 del polígon 36, amb anotació de venda el dia 3.2.2009 a favor del Sr. 
Pere Calzada Moré, se n’infereix amb seguretat que, en realitat, el bé que es 
volia vendre és la parcel·la 7 del polígon 36. 
 
Atès que s’ha comprovat que tot l’expedient es refereix a la parcel·la 7 del 
polígon 36, i que la numeració s’inverteix a l’informe de la Direcció General 
d’Administració Local i es trasllada a l’acord plenari. 
 
Atès l’article 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992 preveu la rectificació en qualsevol 
moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de l’Administració. 
 
El Ple aprova, amb el vot a favor de l’alcaldessa i 5 vots en blanc de CiU i 1 més 
del PP, cosa que representa la majoria simple del nombre legal de membres de 
la corporació: 
 
Únic.- Esmenar l’acord número 8 de la sessió del Ple de 3.2.2009, que queda 
redactat en els termes següents: 
 
8.- Aprovació, si escau, proposta al ple per a l’al ienació de la parcel·la 36 
polígon 7 partida Genó 
<<PROPOSTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT  
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El Sr. Pere Calzada Moré, han manifestat a aquest Ajuntament el seu interès a 
adquirir, a títol de compravenda, el terreny de propietat municipal que s’identifica 
tot seguit, havent-se establert el preu de 1.983,60 €  pel tècnic municipal, segons 
la legislació vigent. 
Parcel·la 7 polígon 36 partida Genó 
 
S’ha instruït l’expedient administratiu oportú, en el qual s’ha determinat la taxació 
pericial de l’immoble en 1.983,60 €  , com també el caràcter patrimonial del bé i 
la necessitat i conveniència, per als interessos municipals, d’acordar aquesta 
alienació. També s’han acreditat les causes excepcionals que justifiquen 
l’alienació sense subhasta pública de l’immoble, en compliment dels articles 
209.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 43 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
En aquest sentit, s’ha sol·licitat l’informe previ del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que ha estat emès 
amb caràcter favorable segons consta a l’expedient, a l’efecte de l’article 43 del 
Reglament de patrimoni. Amb això es considera complert el tràmit de 
comunicació prèvia a l’alienació previst a l’article 40.1.c) del mateix reglament. 
 
La competència per adoptar els presents acords, correspon al Ple municipal, que 
ha de rebre el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres 
de la corporació, com ho exigeix l’article 41 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, ja que el valor del bé a 
alienar NO és superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal. 

Per tot això, i vistos els informes favorables del secretari i l’interventor proposo al 
Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:  

I. APROVAR la venda mitjançant el sistema d’alienació directa, al Sr. Pere 
Calzada Moré, del bé patrimonial de propietat municipal que s’identifica a 
continuació, pel preu de 1.983,60 euros i amb submissió als pactes i les 
condicions continguts a la minuta d’escriptura pública. 
Parcel·la 7 polígon 36 partida Genó 

II. FACULTAR l’alcalde, perquè, en representació de l’Ajuntament, atorgui tots 
els documents públics i privats que siguin necessaris per executar l’acord 
anterior.>> 
 
Es passa a votacions quedant aprovat per 11 vots a favor (4 ERC, 4 CiU, 1 PSC i 
2 PP) que representa més de la majoria necessària per a la seva aprovació. 
 
 
8. Aprovació inicial de la primera modificació d’or denances fiscals 
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Atès que cal modificar l’ordenança fiscal número 6, per tal que la forma de 
gestionar econòmicament l’escola bressol comporti un augment de les 
subvencions a l’ajuntament. 
 
Atès que es pot aprofitar la modificació per donar més possibilitats als usuaris del 
servei de carmanyola i millorar aspectes molt puntuals d’altres ordenances 
fiscals. 
 
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 més del PP, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 6 i 8.4 de l’ordenança 
fiscal número 6 (escola bressol), en els termes següents:  
 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
 

 Escola Bressol “Els Tabollets” Euros per alumne 

1. Material i matrícula del curs o renovació, feta abans de l’1 d’octubre de cada any 120/any 

2. Material i matrícula del curs o renovació, feta després de l’1 d’octubre de cada any 150/any 

3. Matí i tarda   145/mes 

4. Matí 130/mes 

5. Servei d’acollida   30/mes 

6. Servei postescolar   30/mes 

7. Servei de menjador (10 o més dies) 120/mes 

8. Menjador esporàdic (fins a 10 dies) 7/dia 

9. Servei setmanal de carmanyola 12/setmana 

10. Servei mensual de carmanyola 46/mes 
 
Article 8. Règim de declaració i d’ingrés  
4.  Una vegada s’hagi començat a assistir a les classes, caldrà pagar la quota mensual encara que les 
persones inscrites hi deixin d’assistir, si no es renuncia a la matrícula. El pagament cal fer-lo durant els primers 
deu dies de cada mes vençut, passats els quals el deute serà exigible per via executiva. 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 7.3 de l’ordenança fiscal 
número 12 (clavegueram), en els termes següents:  
 
Article 7. Període impositiu i règim de declaració  
3. L’autorització de presa a la xarxa comporta l’alta al padró de la taxa de clavegueram.  
 

Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de l’epígraf 2.3 de l’article 5.2 i 7.3 de 
l’ordenança fiscal número 13 (gestió de residus), en els termes següents:  
 
Article 5. Quota tributària 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
2.3 50 temporers o més 600,00 

 
Article 7. Règim de declaració i ingrés 
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3. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren a la 
matrícula, s’han d’efectuar les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del dia 1 de gener 
següent, excepte en els casos següents: 
a) Quan els nous adquirents o usufructuaris s’empadronin a la finca durant l’any en curs, restaran obligats a fer-
se càrrec de les liquidacions practicades a partir de la data d’alta al domicili. 
b) Quan s’hagi produït l’acceptació d’herència dels béns titularitat d’una persona difunta durant l’any en curs, 
els hereus restaran obligats a fer-se càrrec de les liquidacions practicades a partir de la data d’acceptació 
d’herència. 
c) En cas de canvi de domicili dins del mateix nucli urbà, no es tindrà en compte el lloc on es resideix a 1 de 
gener sinó a la data d’aprovació del padró fiscal.  
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan obligats a comunicar a l’Ajuntament els canvis de 
titularitat que es produeixin, tot justificant-ho amb la documentació corresponent i, en cas de no fer-ho, els 
transmitents vius resten obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al canvi de titularitat. 

 
Quart.- 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.  

 
Cinquè.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini 
fixat no es presenten reclamacions.  
 
 
L’alcaldessa explica la reunió amb els pares i les mares dels alumnes de l’escola 
bressol, fruit de la qual s’ha rectificat la proposta inicial amb la supressió del torn 
de tarda, per així afavorir jornades senceres, el preu de les quals baixa, i que les 
matrícules es tinguin totes al setembre, perquè així augmenti la subvenció de la 
Diputació. 
 
 
9. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. Informe d’Intervenció 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe 14/2014, segons el qual l’Ajuntament 
compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària en acabar el 1r trimestre de 2014. 
 
 
11. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
12. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
13. Precs i preguntes 
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El Sr. Jaume Izcara agraeix la neteja del carrer del Pare Palau i demana que al 
pregó sobre aparcaments es tingui en compte que hi ha un terreny aplanat per 
l’Ajuntament on es podria posar un cartell en altres idiomes, com ara l’anglès 
perquè els camions sabessin que existeix. 
 
 
I essent les dos i deu minuts de la tarda, 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 7 d’octubre de 2014 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 796523 E i la darrera 796530 E. 
 
Aitona, 9 d’octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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