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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data:  dimecres, 25 de novembre 
Horari: de les 14:35 a les 14:45 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Pau Blanco Espax, regidor 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Albert Agustí Sánchez, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Sorteig de membres de les meses electorals 
2. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/2015 
3. Modificació d’un preu públic 
4. Delegació de facultats en la junta de govern local 

 
 
1. Sorteig de membres de les meses electorals 
 
Efectuats els corresponents sortejos, es formen les següents meses electorals 
per a les properes eleccions municipals: 
 
Districte 1, secció 1, mesa U 
 

 Presidenta: Núria Quer Calzada 
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 1r suplent de la presidenta: Mariano Ibars Chimeno 
 2a suplent de la presidenta: Marina Palau Sánchez 

 
 1a vocal: Isabel Cabasés Doladé 
 1r suplent de la 1a vocal: Jordi Masana Roca 
 2n suplent de la 1a vocal: Jorge Jornet Macià 

 
 2a vocal: Olga Orries Fuentes 
 1r suplent de la 2a vocal: Xavier Lesan Cònsul 
 2a suplent de la 2a vocal: Maria Antònia Latorre Miquel 

 
 
Districte 1, secció 2, mesa U 
 

 Presidenta: Mònica Camí Tufet 
 1a suplent de la presidenta: Maria Orrit Sala 
 2a suplent de la presidenta: Maria Luisa Camí Albà 

 
 1r vocal: Juan Francisco Pérez Osorio 
 1r suplent del 1r vocal: Víctor López Vives 
 2n suplent del 1r vocal:  Alexis Ruestes Foguet 

 
 2a vocal: Magdalena Teresa Morell Orries 
 1a suplent de la 2a vocal: M. Montserrat Calzada Mateu 
 2a suplent de la 2a vocal: Matilde Alícia Prim Espax 

 
 
2. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 7/2015 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2015, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2016. 
 
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. 
 
Vistos els informes de la Intervenció, números 19/2015 i 20/2015, aquest darrer 
específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU i 3 en blanc d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 7/2015, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 
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Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

323-227.99 Altres treballs realitzats 
per altres empreses i 
professionals 700,00 7.000,00 7.700,00

326-227.99 Altres treballs realitzats 
per altres empreses i 
professionals 13.000,00 8.000,00 21.000,00

920-359 Altres despeses 
financeres 

3.700,00
1.300,00 5.000,00

933-226.03 Publicació en diaris 
oficials 

0,00
100,00 100,00

 
 

Total altes de crèdits:  16.400,00 € 

b) Finançament: Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals: 
16.400,00 € 

 
Segon.- 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 
es trametrà l’expedient a l’administració estatal i autonòmica.  
 
 
3. Modificació d’un preu públic 
 
Atès que cal aprovar el preu públic del curset de batucada que es realitza fora de 
l’aula de música, cal modificar l’acord sobre preus públics aprovat en el passat 
Ple de 29.10.2015, i aprofitar per suprimir els cursos que ja no es fan. 
 
Atès l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, en endavant TRLRHL, que estableix que els 
ens locals poden establir preus públics per a la prestació de serveis, si no 
concorre cap de les circumstàncies especificades a la lletra B) de l’article 20.1 
del text legal esmentat. 
 
Atès que els preus públics no són tributs, segons l’article 2.1 b) del TRLRHL, el 
procediment per a la seua aprovació és el regulat a l’article 47 del TRLRHL, amb 
exclusió del règim fixat als articles 15 a 19, que queda reservat per a les 
ordenances fiscals, tal com ha considerat el Tribunal Suprem, entre d’altres 
sentències per la de 14 d’abril de 2000. 
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Atès que es considera que cal fer ús de la possibilitat prevista per l’article 44.2 
del TRLRHL, en existir raons socials, benèfiques i d’interès públic que fan 
aconsellable que l’ajuntament estableixi els preus per sota del cost del servei 
prestat. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU i 3 en blanc d’ERC: 
 
Primer.- Modificar el preu públic número 2, sobre casals, cursets i tallers, que 
queda redactat tal com s’indica a continuació: 
 
“PREU PÚBLIC NÚMERO 2 
Casals, cursets i tallers 
 
6. Quota 
La quantia del preu públic es determina aplicant les tarifes següents: 
 

1a Casal de vacances   

1. Casal de vacances, matí o tarda, cada mes 140/mes 
2. Casal de vacances, matí o tarda < 15 dies 80/mes 
3. Casal de vacances, tot el dia, cada mes 200/mes 

4. Casal de vacances, tot el dia < 15 dies 140/mes 

2a Cursets i tallers   

1. Informàtica 10/mes 
2. Multiesports 20/mes 
3. Anglès 20/mes 
4. Conversa en anglès 15/mes 
5. Tennis: modalitat 2 hores setmanals 20/mes 
6. Tallers temàtics setmanals 25 €/setmana 
7. Català amb ordinador 10/mes 
8. Patinatge 15/mes 
9. Batucada fora de l'aula de música 15/mes 
10. Guia turístic en fructicultura 45/curs 

 
Disposició final. Aquests preus públics entren en vigor al moment de la seua 
aprovació, i romandran vigents fins a la seua modificació o derogació expresses.” 

 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida quan es publiqui 
el preu públic que ara és objecte de modificació. 
 
 
4. Delegació de facultats en la junta de govern local 
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Atès que la fixació de preus públics ha de ser molt àgil, perquè sovint es decideix 
just abans d’iniciar els cursos, en funció del nombre d’inscrits, es fa difícil complir 
amb el requisit de la prèvia aprovació plenària.  
 
Atès que la fixació de preus públics es pot delegar en la junta de govern local, 
segons l’article 47.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, per assolir aquesta agilitat necessària, 
es considera que cal fer ús d’aquesta possibilitat de delegació. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU i 3 en blanc d’ERC: 
 
Primer.- Delegar en la junta de govern local la fixació, modificació i supressió de 
preus públics. 
 
Segon.- En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut 
d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la 
inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, 
en virtut de la delegació acordada pel Ple en sessió de 25.11.2015. 
 
Tercer.- Els acords que s'adoptin per delegació seran immediatament executius i 
presumptament legítims, i tenen caràcter indefinit. 
 
Quart.- Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
 
I essent tres quarts de tres 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/unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 22 de 
desembre de 2015 i que ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, 
essent la primera pàgina la número 796610 E i la darrera 796612 E. 
 
Aitona, 22 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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