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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2017 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   divendres, 7 d’abril 
Horari:  de les 13:43 a les 13:50 hores   
Lloc:  Sala de Comissions 
 
 
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 
Imma Benages Teixidó, regidora 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Cayetano Esteve Latorre, regidor electe  
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presa de possessió d’un regidor electe 
2. Comunicació de la nova denominació d’un grup polític 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2016 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2017 

 
 
1. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
L’alcaldessa explica que aquest punt ve arran de la dimissió del regidor d’ERC Josep 
Flix, formalitzada al Ple de 8.8.2016, i que va comportar la proclamació com a regidor 
electe d’Edgar Mestre, la credencial del qual es va rebre el 5.9.2016. Afegeix que 
aquest va presentar la renúncia anticipada a la presa de possessió el 5.1.2017, i que el 
3.2.2017 es va rebre la credencial de regidor electe de Cayetano Esteve, següent de la 
llista, el qual ara també ha manifestat verbalment la voluntat de renunciar 
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anticipadament a la presa de possessió. Tanmateix, mentre no ho faci formalment, 
s’ha d’incloure a l’ordre del dia aquest punt, per donar-li la possibilitat de prendre 
possessió, si així ho desitja. 
 
 
2. Comunicació de la nova denominació d’un grup pol ític 
 
Es dona compte d’una comunicació dels integrants del grup de CiU, en virtut de la qual  
aquest passa a denominar-se Grup Municipal del Partit Demòcrata Europeu Català 
“PDeCAT” 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost del  2016 
 
Es dona compte al Ple de la resolució següent: 
 

“Decret 90/2017, d’aprovació de la liquidació del p ressupost del 2016 
 
Atès que s’ha elaborat la liquidació del pressupost de l’any 2016. 
 
Vistos els informes de la Intervenció 5/2017 i 6/2017, aquest darrer específic sobre 
l’objectiu estabilitat pressupostària. 
 
En ús de les competències que em confereix l’article 191.3.2n del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 
 

RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016. 
 
Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost, per mitjans telemàtics, a 
les administracions estatal i autonòmica.  
 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri, la qual ha d’incloure 
la informació sobre l’execució de les inversions financerament sostenibles.” 

 
Els principals estats de la liquidació tenen el contingut següent: 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 
1. (+) Fons líquids  82.020,49 

2. (+) Drets pendents de cobrament  900.228,27 

(+) del pressupost corrent 335.000,94 

(+) de pressupostos tancats 558.212,39 

(+) d'operacions no pressupostàries 7.014,94 

3. (-) Obligacions pendents de pagament  246.125,57 

(+) del pressupost corrent 183.726,78 
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(+) de pressupostos tancats 130,00 

(+) d'operacions no pressupostàries 62.268,79 

4. (+) Partides pendents d'aplicació  -3.213,00 

(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva 3.213,00 

(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva 0,00 

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4) 732.910,19 

II. Saldos de cobrament dubtós  186.602,51 

III. Excés de finançam ent afectat  73.181,90 

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 473.125,78 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUSTAMENTS  RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 2.062.528,91 1.741.254,19 321.274,72 

b. Operacions de capital 384.368,28 417.849,12 -33.480,84 

1. Total operacions no financeres (a+b)  2.446.897,19 2.159.103,31 287.793,88 

c. Actius financers 0,00 0,00 0,00 

d. Passius financers 0,00 209.953,36 -209.953,36 

2. Tota l operacions financeres (c+d)  0,00 209.953,36 -209.953,36 

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I=1+2)  2.446.897,19 2.369.056,67 77.840,52 
AJUSTOS:  

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

75.584,28 

4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 51.459,01 

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici 166.977,74 

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)  -39.934,45 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)  37.906,07 

 
Quant a l’execució de les inversions financerament sostenibles, han quedat pendents 
d’acabar les que s’indiquen a continuació, que s’han incorporat anticipadament per 
decret d’Alcaldia 16/2017: 
 

Aplicacions pressupostàries Codi Import 
incorporat 

Pavimentació plaça Església 1532-619.13 60.055,28 
Terrenys i béns naturals 160-631 3.576,40 
Altres inversions de reposició d’infraestructures 
i béns destinats a l’ús general 454-619 200,00 

 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1 /2017 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2017, per 
despeses que no es poden endarrerir a l’any 2018. 
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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 7/2017 i 8/2017, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor del PDeCAT i 1 més del PP, cosa que 
representat la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2017, amb el detall 
següent: 
 
Despeses que cal finançar:  
 
a) Altes de crèdits: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

326-213 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 10,00 10,00 

3321-213 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 10,00 10,00 

337-212 Edificis i altres construccions 0,00 4.166,15 4.166,15 

423-210 Infraestructures i béns naturals 0,00 9.625,55 9.625,55 

454-210 Infraestructures i béns naturals 72.126,19 40.000,00 112.126,19 

454-619 
Altres inversions de reposició en 

infraestructures i béns destinats a 
l’ús general 

200,00 60.194,82 60.394,82 

 
 

Total altes de crèdits:  114.006,52 € 

 
b) Finançament: romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 
 
Segon.- Ratificar la redacció de la base d’execució 42a.3 d), atès que es va observar 
un error en el seu contingut, de forma que el text correcte és: 
 
“Si així es requereix per raó del contacte habitual amb menors derivat de l’objecte de la 
concessió, presentar una declaració sobre que el concessionari disposa de les 
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certificacions que acrediten que les persones que participen en l’activitat concedida no 
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. Aquestes certificacions les poden demanar els diferents interessats 
a través de l’Ajuntament.” 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de la plantilla orgànica del 2017, en els 
termes següents: 
 

a) Crear la plaça següent a la plantilla de personal funcionari: 
 

Subescala administrativa 
 

1 administratiu/va 
Subgrup C1 
1 plaça vacant a proveir per promoció interna 

 
b) Modificar la plaça de personal funcionari que s’indica: 

 
Subescala auxiliar 

 
1 auxiliar administratiu 
Subgrup C2  
Plaça coberta  
A amortitzar en cas de promoció interna 

 
Quart.- Alhora, a la relació de llocs de treball, crear el lloc següent, i indicar que el lloc 
3 és a amortitzar, quan es proveeixi el lloc 3 bis: 
 

Lloc  Denominació Enquadrament  Escala Subescala Funcions Subgrup  Nivell  CE Català Provisió  

3 
bis Administratiu 

Secretaria/ 
Alcaldia 

Administració 
general Administrativa (5) C1 22 952,89 C1 Concurs 

 
(5) Art. 38 b) RPSEL en general i, específicament, les de tresoreria si ho permet la normativa, suplència de la secretaria 
intervenció, oficina d'assistència en matèria de registres, notificacions, compulses, secretaria d'Alcaldia i control de 
l'enllumenat públic 
 

 
Cinquè.- 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. 
 
 
 
I essent les dos menys deu del migdia, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual jo, com 
a secretari, estenc aquesta acta. 
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       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
  
 
 
 
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 25 de maig de 2017. 
 
Aitona, 29 de maig de 2017 
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