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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2016 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dimecres, 9 de novembre 
Horari:  de les 20:35 a les 20:40 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 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Imma Benages Teixidó, regidora electa 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteix: 
 
Edgar Mestre Moreno, regidor electe 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presa de possessió de regidor/s electe/s 
2. Presa de coneixement del portaveu del grup d’ERC 
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3/2016 
4. Desafectació de dos porcions del carrer del Pare Palau 
5. Informe del preu del servei urbà de taxi 

 
 
1. Presa de possessió de regidor/s electe/s 
 
El secretari recita a la regidora electa Imma Benages la fórmula de jurament o 
promesa per a prendre possessió com a regidora, i respon que promet. 
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L’alcaldessa s’adreça a la nova regidora, la felicita i manifesta que la seua nova 
condició requereix vocació de servei, dedicació i proximitat als veïns i al jovent, que és 
la part que li tocarà portar. 
 
Els grups del PP i el d’ERC feliciten també la nova regidora. 
 
La pressa de possessió de l’altre regidor electe, el Sr. Edgar Mestre o, si escau, la 
seua renúncia, roman pendent. 
 
 
2. Presa de coneixement del portaveu del grup d’ERC  
 
El Ple es dóna per assabentat de l’escrit dels dos regidors actuals del grup d’ERC, en 
el qual comuniquen que el seu nou portaveu és el Sr. Pau Blanco, en substitució del 
dimitit Josep Flix. 
 
 
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3 /2016 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2016, per 
despeses que no es poden endarrerir a l’any 2017. 
 
Atès l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (en 
endavant, TRLRHL), 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 14/2016 i 15/2016, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor de CiU, 2 en blanc d’ERC i un més 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 3/2016, amb el detall 
següent: 
 
Despeses que cal finançar:  
 
a) Altes de crèdits: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

1532-205 Arrendaments de  
mobiliari i efectes 0,00 1.805,00 1.805,00 

1532-619.03 Camins 0,00 10,00 10,00 
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241-25 Treballs realitzats per altres 
administracions públiques 0,00 1.200,00 1.200,00 

341-223 Transports 0,00 846,00 846,00 

342-215 Mobiliari 0,00 142,54 142,54 

432-623 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 1.600,00 1.600,00 

920-221.04 Vestuari 0,00 1.653,17 1.653,17 

920-222.00 Serveis de telecomunicacions 20.000,00 5.433,29 25.433,29 

933-162.00 Formació i perfeccionament 
del personal 10,00 10,00 10,00 

 

Total altes de crèdits:  12.700,00 € 

 
b) Baixes de crèdits 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

011-310.01 Interessos préstecs 20.000,00 -5.700,00 14.300,00 

011-310.02 Interessos pòlissa 3.500,00 -2.000,00 1.500,00 

432-220.01 Premsa, revistes, llibres... 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 

 
 

Total baixes de crèdits:  -12.700,00 € 

 
Segon.- 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 s’enviarà còpia 
de l’expedient a les administracions estatal i autonòmica.” 
 
 
4. Desafectació de dos porcions del carrer del Pare  Palau 
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Per provisió d’Alcaldia de 21.9.2016 es va incoar un expedient per a la desafectació de 
l’ús general dels béns següents, i declarar-los parcel·la sobrera, per poder-los donar 
l’alineació que marca el planejament vigent. 
 

• Porcions de 15,84 m² i de 15,90 m² del C/ Pare Palau 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant 
edicte publicat al BOP núm. 185, de 26.9.2016 i tauler d’anuncis de la 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 7 vots a favor de CiU, 2 més d’ERC i un altre del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Desafectar del l’ús general i, per tant, del domini públic, una porció de 15,84 
m² i una altra de 15,90 m² del C/ Pare Palau, i declarar-les parcel·la sobrera. 
 
Segon.- Sol·licitar l’alta dels béns al Cadastre i, seguidament, inscriure’ls a l’inventari i 
demanar-ne la immatriculació al Registre de la Propietat. 
 
 
5. Informe del preu del servei urbà de taxi 
 
Atès que la implantació i la modificació de preus o de tarifes dels béns i serveis 
subjectes als règims d'autorització o comunicació  prèvies, a l'àmbit territorial de la 
Generalitat de Catalunya, se sotmeten al que estableix el Decret 149/1988 i les 
normes que el despleguin. 
 
Atès que segons l’article 2 de l’esmentat Decret, els expedients  d'implantació  i  de  
modificació de tarifes  dels  serveis  esmentats, que no siguin realitzats per les 
corporacions locals per si mateixes o mitjançant òrgans exclusivament dependents 
d'elles, s'iniciaran amb la sol·licitud de l'entitat que el realitzi davant  la corporació local, 
a la qual s'adjuntarà la documentació següent:                    
                                  

a) Documents  acreditatius  de  la  personalitat  del sol·licitant i de la seva 
legitimació. 

b) Títols administratius necessaris per al desplegament de l'activitat de 
l'empresa. 

c) Memòria i estudi econòmic que serveixi de base a la proposta,   acompanyats 
de la documentació comptable i general que reglamentàriament es determini. 

 
Atès que el dia 3.11.2016, el titular de l’única llicència de taxi d’Aitona ha sol·licitat 
l’aprovació dels preus dels serveis urbans (els quals, segons l’article 2. B) de la Llei 
19/2003, del taxi, són els que transcorren íntegrament per sol urbà o urbanitzable i els 
dedicats exclusivament a comunicar sols urbans i urbanitzables d’un mateix terme 
municipal).  
 
Atès que segons l’article 3.1 del Decret 149/1988 i 299.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995,  en el termini de trenta 
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dies naturals a comptar des de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, el Ple de la  
corporació  local  emetrà  un  informe  motivat  sobre aquesta, basant-se  en la  
documentació exigida al sol·licitant per aquest Decret, el qual haurà d'expressar la 
tarifa resultant de les consideracions tècniques esmentades i disposicions   relatives  al  
manteniment  de  l'equilibri  financer  del servei; i que l'informe del Ple haurà de referir-
se, si s'escau, al  sistema  simplificat  d'actualització  previst  a la disposició addicional 
1 d'aquest Decret. 
 
Vista la documentació presentada per l’interessat, que es transcriu a continuació: 
 

Dies feiners  (de 8 a 20 hores) 
Mínim de 
percepció Preu/km 

Hora 
d'espera 

4,25 0,65 16,29 
 

Dissabtes i festius, i feiners de 20 a 8 
hores 

Mínim de 
percepció Preu/km 

Hora 
d'espera 

5,1 0,72 19,28 
 
 
Suplement per trasllat de més de 4 passatgers: 2,25 €. 
 
Atès que es considera que els preus proposats són adequats per a sufragar les 
despeses que comporta implícites el servei i per a satisfer el benefici industrial. 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor de CiU, 2 més d’ERC i un altre del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Informar favorablement la proposta de tarifes del servei urbà de taxi d’Aitona 
transcrites als antecedents. 
 
Segon.- Informar favorablement l’aplicació del sistema simplificat d’actualització previst 
a la disposició addicional 1a del Decret 149/1988. 
 
Tercer.- Trametre l'expedient complet juntament amb l'informe del Ple, a la Comissió 
de Preus de Catalunya. 
 
 
I essent les nou menys vint minuts del vespre, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 
jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
majoria absoluta, en la sessió ordinària del Ple del dia 28 de novembre de 2016. 
 
Aitona, 29 de novembre de 2016 
 


		2016-11-29T10:46:23+0100
	CPISR-1 C Cristian Cimadevilla Magrí


		2016-11-29T10:49:39+0100
	CPISR-1 C Rosa Pujol Esteve




