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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2015 
Caràcter: ordinària 
Data:  dijous, 29 d’octubre 
Horari: de les 21:45 a les 21:55 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Albert Agustí Sánchez, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteix: 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Sol·licitud de fraccionament de la devolució de la PTE del 2013 
4. Aprovació provisional de les ordenances fiscals pel 2016 i següents 
5. Aprovació de preus públics per l’any 2016 i següents 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 6/2015 
7. Renovació de la comissió delimitació del terme amb Torres de Segre 
8. Mocions 
9. Informes d’Alcaldia 
10. Assumptes d’urgència 
11. Precs i preguntes 

 
Abans d’iniciar l’ordre del dia, l’alcaldessa excusa l’assistència de la primera 
tinenta d’alcalde. 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si hi ha cap observació als esborranys d’actes, sense que 
cap grup en formuli cap.  
 
Seguidament, s’aproven amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc 
d’ERC –malgrat que no han objectat res sobre el seu contingut–, els esborranys 
corresponents a les sessions següents: 
 

 Ordinària de 5.8.2015 
 Extraordinària de 31.8.2015 

 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple de les següents resolucions, dictades des de la darrera 
sessió ordinària: 
 

 Decret 219/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 
govern 

 Decret 220/2015, d’aportació a l’ajuntament gestor del conveni d’Utxesa 
 Decret 221/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U089/2015 
 Decret 222/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 223/2015, d’aprovació d’assistències, nòmines i quotes socials del 

juliol 
 Decret 224/2015, d’assignació de les funcions de tresoreria 
 Decret 225/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 226/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 227/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 228/2015, de convocatòria de Ple extraordinari 
 Decret 229/2015, de contractació de màxima urgència i determinació de 

serveis essencials, la part resolutòria del qual diu: 
 
Primer.- Declarar la categoria professional de monitor com a cas 
excepcional en què es permet la contractació de personal laboral, a 
l’efecte de compliment de l’article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2015.  
Segon.- Aprovar la contractació, el dia 1 de setembre, com a cas de 
màxima urgència, la Sra. Esther Díaz Ibáñez, com a personal laboral 
temporal, per obra o servei i amb la durada màxima que permeti la 
consignació pressupostària existent o futura, com a monitora, amb una 
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jornada del 40 %, grup E/AP, CD de nivell 10 i complement específic 
139,41 euros. 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri 
 

 Decret 230/2015, d’imposició d’una cinquena multa coercitiva, exp. 
G086/2014 

 Decret 231/2015, d’imposició d’una quarta multa coercitiva, exp. 
G119/2014 

 Decret 232/2015, d’imposició d’una tercera multa coercitiva, exp. 
G026/2015 

 Decret 233/2015, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 
U037/2015 

 Decret 234/2015, d’alta de béns de l’inventari 
 Decret 235/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U062/2015 
 Decret 236/2015, d’adjudicació d’un contracte privat d’arrendament 
 Decret 237/2015, d’aprovació d’assistències, nòmines i quotes socials de 

l’agost 
 Decret 238/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G095/2015 
 Decret 239/2015, d’anul·lació de dos processos selectius 
 Decret 240/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 241/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 242/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 243/2015, de no-execució subsidiària d’una ordre, exp. G037/2015 
 Decret 244/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 245/2015, d’ajornament d’un rebut de gestió de residus de l’any 

2015 
 Decret 246/2015, de sol·licitud d’una subvenció de plans d’ocupació 
 Decret 247/2015, de línies fonamentals del pressupost 
 Decret 248/2015, d’ajornament de sessió ordinària de la junta de govern 
 Decret 249/2015, de correcció d’un projecte d’obres, exp. G055/2015 
 Decret 250/2015, de modificació de l’inventari 
 Decret 251/2015, d’aprovació de la constitució d’una Junta de 

Compensació 
 Decret 252/2015, d’adhesió a la tarifa simplificada de l’SGAE 
 Decret 253/2015, d’alta al servei de finestreta única empresarial local 
 Decret 254/2015, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte 

d’obres 
 Decret 255/2015, d’ampliació d’un termini, exp. G048/2015 
 Decret 256/2015, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiments, 

exp. A008/2014  
 Decret 257/2015, de transmissió del dret funerari sobre el nínxol 354 
 Decret 258/2015, d’aprovació d’una tercera transferència de crèdits 
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 Decret 259/2015, pel qual es deixa sense efecte el decret 254/2015 
 Decret 260/2015, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte 

d’obres 
 Decret 261/2015, de transmissió del dret funerari sobre el nínxols  879 i 

880 
 Decret 262/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A081 
 Decret 263/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 264/2015, d’adjudicació d’un contracte d’obres 
 Decret 265/2015, de concessió de llicència de divisió horitzontal, exp. 

U091/2015 
 Decret 266/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U073/2015 
 Decret 267/2015, d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra 

d’estabilització d’un talús al carrer Pare Palau (del núm. 20 al 64) a Aitona 
 Decret 268/2015, d’aprovació del padró de clavegueram 
 Decret 269/2015, d’assignació del tram supramunicipal del FCL 2014 
 Decret 270/2015, de quarta generació de crèdits 
 Decret 271/2015, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
 Decret 272/2015, de declaració de desistiment d’un expedient U028/2015 
 Decret 273/2015, d’imposició d’una cinquena multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
 Decret 274/2015, d’imposició d’una quarta multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
 Decret 275/2015, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

U097/2014 
 Decret 276/2015, d’aprovació de la 1a certificació de l’obra de l’adequació 

de les instal·lacions i condicions de seguretat contra incendis del 
poliesportiu municipal 

 Decret 277/2015, d’ajornament d’un rebut de gestió de residus de l’any 
2015 

 Decret 278/2015, d’aprovació d’assistències, nòmines i quotes socials del 
setembre 

 Decret 279/2015, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 1r 
semestre de 2015 

 Decret 280/2015, de rebuig de factures 
 Decret 281/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 282/2015, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2015 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Sol·licitud de fraccionament de la devolució de la PTE del 2013 
 
Atès que el punt primer de la disposició addicional desena del Reial decret-llei 
17/2014 estableix que el reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de les 
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entitats locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat 
corresponent a l'any 2013 (en el cas d’Aitona, és de 19.627,77 €) es pot 
fraccionar en un període de 10 anys, tot excepcionant el règim de reintegraments 
aplicable amb caràcter general i contingut en la Llei de pressupostos generals de 
l'Estat per a l'any 2015. 
  
Atès que l’aplicació de l'excepció recollida en l'apartat 1 anterior requereix la 
presentació de la sol·licitud per les entitats locals, que haurà de ser aprovada pel 
Ple de la corporació local i ser tramesa per l'interventor o el secretari interventor 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb 
signatura electrònica amb anterioritat a 1 novembre 2015. 
 
Atès que el punt tercer de la disposició addicional estableix els requisits 
següents, tots els quals es compleixen o es creu que poden ser complerts per 
l’Ajuntament: 
 

a) haver presentat la liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats 
integrants de la corporació local corresponents a l'exercici immediat 
anterior a aquell en què es calculi aquella, 

b) prevegin complir a 31 de desembre de 2015 amb l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària i amb el límit de deute públic que estableixen els articles 
51 i 53 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
per Reial decret legislatiu 2/2004, tenint en compte la informació 
corresponent al tercer trimestre d'execució del pressupost de l'exercici de 
2015 

c) que el període mitjà de pagament no superi en més de 30 dies el termini 
màxim que estableix la normativa de mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, d'acord amb el període mitjà de pagament 
a proveïdors que publiquin al mes d'octubre de 2015, conforme al Reial 
decret 635/2014, de 25 de juliol,  

 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Únic.- Sol·licitar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que el 
reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de l’Ajuntament d’Aitona en la 
liquidació definitiva de la participació en tributs de l'Estat corresponent a l'any 
2013 es fraccioni en un període de 10 anys, tot excepcionant el règim de 
reintegraments aplicable amb caràcter general i contingut en la Llei de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2015. 
 
 
4. Aprovació provisional de les ordenances fiscals pel 2016 i següents 
 
Atès que cal aprovar les ordenances fiscals per l’any 2016. 
 
Atès que l’aprovació i publicació de nou de totes les ordenances i la seva 
adaptació als canvis legals permetrà que totes les normes tributàries de 
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l’Ajuntament estiguin publicades en un sol BOP –excepte la taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de serveis de telecomunicacions que utilitzen el domini públic local 
per prestació d’aquests serveis, que està impugnada, i que no es tocarà ni 
refondrà a l’espera de la sentència que si escau dicti el Tribunal Suprem– i que 
estiguin completament actualitzades, sense contradiccions, cosa que millorarà 
també l’accessibilitat i la seguretat jurídica dels contribuents i permetrà un marc 
normatiu tributari estable i previsible, en limitar-se els canvis a millores de tècnica 
jurídica i petites actualitzacions de costos. 
 
Atès que les noves ordenances se sotmetran a informació pública durant 30 dies 
hàbils, queden garantits els mecanismes de consulta dels agents implicats i la 
seua participació activa en el procés d’elaboració normativa. 
 
Amb les justificacions anteriors, es dóna compliment també als objectius de 
transparència i eficàcia, en haver-se definit clarament la finalitat de la regulació i 
els seus motius i, per tant, queda plenament acreditat el compliment de l’article 
4.1 de la Llei 2/2011, d’economia sostenible, pel cas que fos aplicable a les 
iniciatives normatives de tipus fiscal. 
 
Atesos els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, la 
modificació i refosa parcial de les ordenances fiscals que s’indiquen a 
continuació: 
 
1 – Impost de béns immobles 
2 – Impost d’activitats econòmiques 
3 – Impost de vehicles de tracció mecànica 
4 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
5 – General de contribucions especials 
6 – Taxa per prestació del servei d’escola bressol  
7 – Taxa per prestació del servei d’ensenyament musical a l’aula de música 
8 – Taxa de piscines municipals 
9 – Taxes per expedició de documents administratius, concessió de llicències, 
verificació de comunicacions prèvies, ús d’escut, bàscula municipal, veu pública 
ocupació del domini públic, ús de material municipal i anàlogues 
10 – Taxa per a la prestació de serveis en el cementiri local, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
11 – Taxa de clavegueram 
12 – Taxa de gestió de residus 
13 – Taxa per subministrament d’aigua 
14 – Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial a favor d’empreses 
explotadores de subministraments que afecten la generalitat del veïnat 
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15 – Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic de 
les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs 
 
El text de les ordenances fiscals assenyalades consta a l’expedient i es dóna per 
reproduït. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment la derogació de la –fins ara– ordenança fiscal 
núm. 7 reguladora de la taxa per prestació del servei de casals, cursets i tallers, 
per transformació en preu públic. 
 
Tercer.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que durant el termini de 30 dies les 
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes.  

 
Quart.- 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 o derogades, segons el 
cas, se n’ordenarà la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, i se’n 
donarà trasllat al Servei Territorial d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb l’article 2 d) del Decret 94/1995. 
 
 
L’alcaldessa manifesta que cal renovar els nínxols i fomentar el trasllat de restes. 
Per aconseguir-ho, les ordenances inclouen que si el trasllat es fa a nínxols 
revertits a l’Ajuntament, no es cobrarà res, i si és a nínxols nous, el 50 % del 
preu. Afegeix que la voluntat és de fer-ho en un termini de 2 anys, i que cal 
començar immediatament, perquè als nínxols vells no hi caben les caixes, i hi ha 
parts en ruïna. 
 
També comenta que s’ha inclòs una taxa per a línies elèctriques, que no sap 
com acabarà, però que si acabés bé permetria que Aitona ingressés més sense 
que ho paguessin els veïns. 
 
 
5. Aprovació de preus públics per l’any 2016 i següents 
 
Atès que cal aprovar els preus públics per l’any 2016 i següents. 
 
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 
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ordenances fiscals, tal com ha considerat el Tribunal Suprem, entre d’altres 
sentències per la de 14 d’abril de 2000. 
 
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 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics que es transcriuen a continuació: 
 
“PREU PÚBLIC NÚMERO 1 
Visites guiades pel terme d’Aitona organitzades per l’Ajuntament 
 
1. Fonament i naturalesa 
A l’empara d’allò previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament 
estableix el preu públic per la realització de visites guiades pel terme d’Aitona, 
organitzades per l’Ajuntament, que s’ha de regir per aquest acord. 
 
2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable del preu públic l’assistència a visites guiades pel 
terme d’Aitona, organitzades per l’Ajuntament. 
 
3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les 
persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis que es 
detallen al punt 6 d’aquest acord. 
2. L’obligació de pagar el preu públic l’han de suportar els visitants i, si són 
menors, els pares, mares o tutors d’aquests, i naix quan s’inicia la prestació del 
servei o es realitza l’activitat. Quan per causes no imputables a l’obligat al 
pagament del preu públic, aquest servei o activitat no es realitzi, es retornarà 
l’import sencer. 
 
4. Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei general tributària. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
5. Beneficis fiscals 
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
6. Quota  
La quantia del preu públic es determina aplicant les tarifes següents: 
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Visites guiades pel terme organitzades per 
l’Ajuntament Euros per persona  

1. 
Escolars dels centres docents (els professors no hi estan 
subjectes) 1 €, IVA inclòs 

2. Visita panoràmica, patrimonial i camp de pagès 5 €, IVA inclòs 
3. Visita panoràmica, patrimonial i camp de pagès, reduïda 3 €, IVA inclòs 
3. Visita al casc antic 2 €, IVA inclòs 

 
7. Meritació  
El preu públic es merita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es 
realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament del preu públic. 
 
8. Règim de declaració i d’ingrés  
1. El preu públic s’exigeix en règim d’autoliquidació.  
2. Quan se sol·licita la prestació del servei, s’ha de presentar degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic. 
3. L’ingrés de la quota s’ha d’efectuar simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació, sens perjudici de la possibilitat d’emetre liquidacions. 
4. En cas de devolució del rebut per l’entitat bancària on es troba domiciliat el 
pagament per causes imputables a l’abonat, aniran a compte d’aquest la totalitat 
de les despeses que es produeixin amb motiu d’aquesta devolució, inclosa la 
liquidació dels interessos de demora corresponents. 
 
9. Infraccions i sancions 
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació el règim previst al Títol IV de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
Disposició final. Aquest preu públic entrarà en vigor l’1 de gener de 2016, i 
romandrà vigent fins a la seua modificació o derogació expresses. 

 
PREU PÚBLIC NÚMERO 2 
Casals, cursets i tallers 
 
1. Fonament i naturalesa 
A l’empara d’allò previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, aquest Ajuntament 
estableix el preu públic per la realització de casals, cursets i tallers, que s’ha de 
regir per aquest acord. 
 
2. Fet imposable 
Constitueix el fet imposable del preu públic l’assistència als casals de vacances, 
les colònies, les rutes i qualsevol altra activitat assimilable que, sigui quina sigui 
la seva denominació i característiques, habitualment realitzen les entitats 
d'educació en el lleure infantil i juvenil, en les quals hi participin persones menors 
de 18 anys que no tinguin caràcter familiar i que organitzi l’Ajuntament d’Aitona, 
amb una finalitat educativa, cultural, formativa o social; així com la realització de 
cursets i tallers organitzats per l’Ajuntament, amb independència de l’edat dels 
destinataris. 
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3. Subjectes passius 
1. Són subjectes passius del preu públic, en concepte de contribuents, les 
persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis que es 
detallen al punt 6 d’aquest acord. 
2. Estan obligats al pagament del preu públic les persones inscrites als casals, 
cursets o tallers i, en relació amb els serveis gaudits per menors d’edats, els 
pares, mares o tutors dels menors inscrits als serveis o activitats. 
 
4. Responsables 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades 
com a tals a la Llei general tributària. 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, 
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei general tributària. 
 
5. Beneficis fiscals 
No s’apliquen bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 
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. Informàtica per a menors de 14 anys 14/mes 
3. Multiesports 20/mes 
4. Anglès 20/mes 
5. Conversa en anglès 15/mes 
6. Català 20/mes 
7. Balls de saló  65/12 sessions 
8. Tennis: modalitat 2 hores setmanals 26/mes 
9. Tennis: modalitat 1 hora setmanal 13/mes 
10. Tennis: modalitat 1,5 hores setmanals 19,50/mes 
11. Balls moderns 27/mes 
12. Bàsquet 20/mes 
13. Tallers temàtics setmanals 25 €/setmana 
14. Català amb ordinador 10/mes 
15. Entrenador personal 10/mes 
16. Patinatge 15/mes 
17. Monitor 150/mes 
18. Altres cursets no específicament tarifats Màxim 50/mes 

 
Per “Tot el mes” s’entén el juliol o l’agost sencers, o bé 4 setmanes seguides. 
Per “Mig mes” s’entén 2 setmanes seguides. 
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7. Meritació 
El preu públic es merita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es 
realitzarà sense que s’hagi efectuat el pagament del preu públic. 
 
8. Règim de declaració i d’ingrés  
1. El preu públic s’exigeix en règim d’autoliquidació.  
2. Quan se sol·licita la prestació del servei, s’ha de presentar degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació del preu públic. 
3. L’ingrés de la quota s’ha d’efectuar simultàniament a la presentació de 
l’autoliquidació. 
4.  Tractant-se  del preu públic  per  serveis  que  s’estenen  al  llarg  de diversos  
mesos, un cop  transcorregut  el  primer  mes  natural de prestació del servei, 
caldrà pagar la quota mensual encara que les persones inscrites no assisteixin a 
les classes, activitats o casals, si no es renuncia a la matrícula. El pagament cal 
fer-lo trimestralment durant  els  primers  quinze  dies  de cada trimestre, passats 
els quals el deute serà exigible per via executiva. 
5. En cas de devolució del rebut per l’entitat bancària on es troba domiciliat el 
pagament per causes imputables a l’abonat, aniran a compte d’aquest la totalitat 
de les despeses que es produeixin amb motiu d’aquesta devolució, inclosa la 
liquidació dels interessos de demora corresponents. 
6. En cas d’impagament d’un mateix tipus de preu públic durant un mes, l’usuari 
pot ser donat de baixa del servei. 
 
9. Infraccions i sancions 
Quant a infraccions i sancions, és d’aplicació el règim previst al Títol IV de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
Disposició final. Aquest preu públic entrarà en vigor l’1 d’octubre de 2016, i 
romandrà vigent fins a la seua modificació o derogació expresses.” 

 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, juntament amb el 
text de les noves ordenances fiscals. 
 
 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 6/2015 
 
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 17/2015 i 18/2015, aquest darrer 
específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 6/2015, amb el 
detall següent: 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

163-130.02 Endarreriments laborals 286,08 272,87 558,95

3321-130.02 Endarreriments laborals 299,15 318,52 617,67

338-221.99 Altres subministraments 0,00 476,74 476,74

338-226.09 Activitats culturals i 
esportives 

75.693,36
42.000,00 117.693,36

342-25 Treballs altres 
administracions 

0,00
653,75 653,75

492-130.02 Endarreriments laborals 359,31 376,99 736,30

920-121.03 Endarreriments 
funcionaris 

808,37
882,01 1.690,38

920-130.02 Endarreriments laborals 1.851,57 1.235,72 3.087,29

933-633.03 Adequació seguretat 
poliesportiu 

0,00
6.047,00 6.047,00

925-130.02 Endarreriments laborals 1.344,01 1.428,01 2.772,02

933-130.02 Endarreriments laborals 365,97 390,62 756,59

 

Total altes de crèdits:  54.082,23 € 

b) Finançament: 

Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals: 54.082,23 € 
 
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.  
 
 
7. Renovació de la comissió delimitació del terme amb Torres de Segre 
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L’Ajuntament d’Aitona va iniciar, mitjançant acord del ple de 15 de març de 2001, 
un expedient de delimitació del seu terme municipal amb el municipi de Torres 
de Segre, com a conseqüència de la variació de l’adscripció municipal, en la 
darrera revisió cadastral, de diverses parcel·les situades entorn del campament 
de FECSA, sobre l’embasament d’Utxesa i va nomenar la seva comissió de 
delimitació.  
 
Aquest acord es va comunicar a l’Ajuntament de Torres de Segre i a la 
Generalitat de Catalunya. El Ple de l’Ajuntament de Torres de Segre va nomenar 
la seva comissió el 28 de febrer de 2002. 
 
Els dies 26 de juliol i 3 de desembre de 2002 es van practicar les operacions de 
delimitació amb representació de les comissions municipals i dels tècnics de la 
Generalitat de Catalunya i es va estendre l’acta de delimitació corresponent al 
conjunt de la línia de terme.  
 
L’Ajuntament d’Aitona va mostrar la seva disconformitat en el tram comprès entre 
les fites 12 a 14 de l’acta estesa per l’Instituto Geográfico y Estadístico els dies 
10 i 31 de març de 1919.  
 
Els plens dels ajuntaments d’Aitona i de Torres de Segre, en dates 26 i 30 de 
setembre de 2003, respectivament, van ratificar l’acta de delimitació esmentada. 
 
El mes de maig de 2004, el Servei de Demarcacions Territorials de la Direcció 
General d’Administració Local va informar sobre l’expedient. Es va considerar 
que les actes de 10 i 31 de març de 1919 i els quaderns topogràfics annexos són 
els documents de partida per determinar la delimitació entre ambdós municipis, i 
que l’informe topogràfic emès pel Servei de Demarcacions Territorials de 25 de 
juliol de 2002 plasma el detall de la delimitació sobre ortofotomapa 1:5.000 i situa 
la ubicació de les fites que consten en aquell document. 
 
Finalment, la Comissió de Delimitació Territorial, en la sessió de 22 de juliol de 
2004, va establir la proposta definitiva de delimitació, i va informar que la 
delimitació entre els municipis d’Aitona i de Torres de Segre és la que consta a 
les actes de delimitació i els quaderns topogràfics annexos de 10 i 31 de març de 
1919, el replanteig topogràfic dels quals consta en l’informe del Servei de 
Demarcacions Territorials de 25 de juliol de 2002. 
 
En data 7 d’octubre de 2004, la Comissió Jurídica Assessora va emetre dictamen 
sobre la proposta de delimitació, i va manifestar la conveniència que l’Ajuntament 
d’Aitona aportés documentació cadastral amb caràcter previ a la resolució 
definitiva de l’expedient. L’Ajuntament d’Aitona va trametre aquesta 
documentació el 12 de novembre de 2004. 
 
Per resolució GAP/68/2005, de 12 de gener, es va establir que la delimitació 
entre els municipis d’Aitona i Torres de Segre era la línia de terme que consta a 
l’informe del Servei de Demarcacions Territorials de 25 de juliol de 2002 i que el 
Departament de Governació i els ajuntaments afectats havien de dur a terme la 
fitació de la línia de terme i redactar la nova acta de delimitació.  
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Atès l’article 28.4 del Decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades 
i de les mancomunitats de Catalunya, estableix que si durant la tramitació de 
l'expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori degut a un 
procés d'eleccions municipals, s'ha de ratificar la comissió de delimitació 
territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal. 
 
Atès que no és possible ratificar la comissió de delimitació existent l’any 2005, 
pel canvi de tècnics i polítics que s’han produït. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Nomenar una nova comissió per a la delimitació del terme de Torres de 
Segre amb el d’Aitona, constituïda per: 
 

 Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
 Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
 Cristian Cimadevilla Magrí, secretari interventor 
 Paquita Carrera Combarros, tècnica 

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i a l’Ajuntament de Torres de Segre, per tal que, si escau, ratifiqui o 
modifiqui els nomenaments efectuats. 
 
 
8. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
9. Informes d’Alcaldia 
 
L’alcaldessa informa sobre l’acabament de les obres de protecció de les roques i 
arranjament de la llar de jubilats, gràcies a dos subvencions de la Diputació, que 
ha aportat uns 200.000 euros, i que està a l’espera que n’arribin 25.000 més per 
a camins. 
 
Comunica també la seua intenció de fer el ple dels pressupostos a finals de 
desembre, i que està oberta a què els altres grups facin arribar les seues 
propostes, tot i que els ingressos no permetran fer gran cosa si no és mitjançant 
la utilització de romanents o la consecució de subvencions. 
 
Per acabar, convida els regidors a la missa d’acció de gràcies per la beatificació 
de Mn. Camí que el Sr. Bisbe oficiarà el dia 8 de novembre, així com a la trobada 
de corals del Consell Comarcal que es farà el dia 11. 
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10. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
11. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
I essent les deu menys cinc del vespre, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 
jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
majoria absoluta/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 796602 E i la darrera 796609 E. 
 
Aitona, 22 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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