
 

 

 

Expedient núm.: 
 

Òrgan col·legiat: 
 

PL/2022/4 
 

El ple 

 

 
 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

Tipus de convocatòria 
 

Extraordinària 

 

Data 
 

24 / de maig / 2022 
 

Durada 
 

Des de les 12:00 fins a les 12:39 hores 
 

Lloc 
 

Sala d'actes 
 

Presidida per 
 

JOSEP ABAD FERNANDEZ 
 

Secretari 
 

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ROS 

 

 
 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 
 

DNI 
 

Nom i Cognoms 
 

Assisteix 
 

34763147G 
 

ANTONI BOSCH CARABANTE 
 

SÍ 
 

43730742Z 
 

CRISTINA PENA JOVE 
 

SÍ 
 

40876378L 
 

Elisa Torrelles Tormo 
 

SÍ 
 

78072660B 
 

JAUME BORRERO MONTIJANO 
 

SÍ 
 

40895636A 
 

JOSEP ABAD FERNANDEZ 
 

SÍ 
 

43700818J 
 

Joan Andreu Urbano Fernández 
 

SÍ 
 

47934017Q 
 

Judit Teixiné Baradad 
 

SÍ 
 

43714552Q 
 

MANEL PLANA FARRAN 
 

SÍ 
 

78085749J 
 

NURIA MONTSERRAT FERNANDEZ 
 

NO 
 

43730775R 
 

Raul Jove Bañeres 
 

NO 
 

43702630P 
 

Silvia Olmo Pareja 
 

SÍ 



 

 

 

Excuses d'assistència presentades: 
1. Raul Jove Bañeres: 

«Baixa mèdica» 
 

 

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 

sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

A) PART RESOLUTIVA 

 
 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 
 

Havent-se remés l'acta de la darrera sessió i llegida per tots els assistents, s'aprova per 

unanimitat. 

 

 
 

Expedient 301/2022. INICI DE L’EXPEDIENT DE CREACIÓ D’UNA 

AGRUPACIÓ PER SOSTENIMENT DEL LLOC D’INTERVENCIÓ. 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 
INICI DE L’EXPEDIENT DE CREACIÓ D’UNA AGRUPACIÓ PER SOSTENIMENT 

DEL LLOC D’INTERVENCIÓ. 

 
Per part del tinent d'alcalde Manel Plana s'exposa l'expedient tramitat per a la creació d'una 

agrupació i atès els 

 

Antecedents 
 

 

S’ha emès una memòria, per part de l’Alcaldia, sobre la constitució d’una agrupació de 

municipis per al sosteniment en comú del lloc d’intervenció. La finalitat de l’agrupació és 

aconseguir una eficiència millor i una racionalitat en l’ús dels recursos humans i en la gestió 

dels fons públics. 

 
Ambdós ajuntaments han convingut, també, la proposta d’estatuts de l’agrupació.  

 

Fonaments de dret  

 

Article 11 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels 

funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, segons el qual, a les 

entitats locals la secretaria de les quals estigui classificada en classe tercera, les funcions 



 

 

pròpies de la intervenció formen part del contingut del lloc de treball de secretaria, llevat que 

els municipis respectius s’agrupin als efectes de mantenir en comú el lloc d’intervenció. 

 
Article 12.2 del Reial decret 128/2018, que disposa que correspon a les comunitats autònomes, 

d’acord amb la seva normativa pròpia, l’agrupació de municipis a què es refereix l’apartat 

anterior. El procediment es pot iniciar mitjançant un acord de les corporacions locals 

interessades o d’ofici per la comunitat autònoma, cas en què s’ha de donar audiència a les 

corporacions afectades. 

 
Article 12.3 del Reial decret 128/2018, que afegeix que la regulació que estableixin les 

comunitats autònomes sobre procediment de constitució o dissolució de les agrupacions ha de 

tenir en compte el següent: 

 
a. S’ha de requerir un informe previ de la diputació, el cabildo o el consell insular 

corresponent. 

 
b. Una vegada aprovada l’agrupació, la comunitat autònoma ha de classificar el lloc resultant, 

i la resolució corresponent s’ha de comunicar al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. 

 
Article 3a.3 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del 

règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals 

de Catalunya, que estableix que els llocs resultants de la constitució o dissolució 

d’agrupacions seran classificats per la Direcció General d’administració local, d’acord amb 

els criteris bàsics establerts legalment per a la creació, classificació i supressió de llocs de 

treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal. 

 
Article 9.2 del Decret 195/2008, que disposa que el procediment podrà iniciar-se mitjançant 

un acord de les entitats locals interessades o d’ofici; en aquest cas, es donarà audiència 

a les entitats afectades, i es requerirà, en ambdós, un informe previ de les entitats 

supramunicipals corresponents. 

 
Article 47.2.g de la Llei de l’Estat 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 

concordant. 

 
Vist l'informe de secretaria-intervenció, favorable. 
 

 

El Ple per unanimitat dels assistents adopta els següents acords: 
 

 

Primer. Aprovar la incoació d’un expedient per a la constitució de l'agrupació pel 

manteniment en comú per part dels ajuntaments d’Aitona i Rosselló del lloc d’intervenció, 

reservat a personal funcionari d’habilitació nacional, així com per a la creació i classificació 

del lloc reservat. 

 

Segon. Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’agrupació de municipis.  

 



 

 

Tercer. Sotmetre l’expedient, una vegada que cadascun dels ajuntaments hagi adoptat 

l’acord inicial, a informació pública, per un termini de trenta dies, mitjançant en el 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i tauler d’anuncis de les respectives seus 

electròniques. 

 
Quart. Remetre l’expedient a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal del Segrià per a 

l’emissió del preceptiu informe d’acord amb el que es disposa en l’article 9.2 del Decret 

195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del 

personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals a Catalunya. 

 
Cinquè. En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, i que els informes dels 

ens supramunicipals siguin favorables, quedarà aprovat definitivament l’expedient per al 

sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció, la sol·licitud de creació i classificació 

del lloc de treball d’intervenció de classe segona i els estatuts de l’agrupació proposada, i se 

sol·licitarà a la Direcció General d’Administració Local la constitució de l’agrupació i la 

creació i classificació del lloc de treball d’intervenció. 

 
Sisè. Facultar a l’Alcaldia per a la gestió i signatura dels documents siguin necessaris. 
 

 
 

Expedient 291/2022. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Ordinària 

A favor: 7, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0 

 
Per part del tinent d'alcalde Manel Plana s'explica el contingut de l'expedient tramitat com a 

reconeixement extrajudicial de crèdits i vista l'existència d'obligacions econòmiques pendents 

de pagament adquirida en l'exercici 2022 corresponent a la prestació de Servei de neteja dels 

edificis municipals per part de l’empresa Limpiezas Pirineo S.L i que consten en l’expedient 

291/2022 

 
Vist que ha quedat acreditat que l'obligació econòmica pendent es considera indegudament 

adquirida per concórrer algun/us de els supòsits que recull el Tribunal de Comptes en la 

seva classificació d'obligacions indegudament adquirides. 

 
Vist els informes d’ omissió de la funció interventora emès per l'òrgan de control intern 

local en data 12 de maig 2022. 
 

 

Vist la prestació realitzada i el defecte o el vici observat del qual emmalalteix l'acte 

administratiu objecte d'aquest expedient pot emmarcar-se a en l'article 37 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic que prohibeix expressament la contractació 

verbal, excepte en casos d'emergència, en relació amb l'article 47.1 e) de la Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, que preveu com a causa de nul·litat els actes dictats prescindint total i 

absolutament del procediment legalment establert o de les normes que contenen les regles 

essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats. 



 

 

 
A la vista dels següents antecedents que consten en els expedients 113/2022 i 238/2022, 

havent-se iniciat expedient d’actuacions preparatòries per a la licitació del Servei de neteja 

dels edificis municipals. 
 

 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, 

pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 

desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, sotmès a votació el 

Ple, amb set vots a favor i dos abstencions, adopta l'acord següent: 

 
ACORD 
 

 

PRIMER. Aprovar, a la vista dels informes emesos anteriorment, la liquidació de les 

quantitats a satisfer derivades de la prestació referida pertanyent a l'exercici 2022 

Factures de Març i Abril i que consten en la relació inclosa en aquest expedient 

291/2022 per considerar que existeixen raons d'interès públic que aconsellen no acudir a la 

via de la revisió d'ofici pels greus perjudicis que això podria ocasionar per als administrats i 

per al tercer que actua de bona fe. 

 
SEGON. Aprovar el reconeixement extrajudicial dels crèdits i aplicar, amb càrrec al 

Pressupost de l'exercici 2022 els corresponents crèdits, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 

92000-22700 en el programa que correspongui. 
 

 

Expedient 271/2022. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL ESCOLA DE 

MÚSICA 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment  

 

Vista Per part del tinent d'alcalde Manel Plana s'exposa al Ple la necessitat de procedir a la 

modificació de l'Ordenança Fiscal de la Taxa de l'Escola de Música ates l'obligatori canvi de 

continguts educatius i l'ajust que ha de suposar en la taxa ja que la de Rosselló està per sota 

en un 40% en relació a les d'altres municipis similars. 

Es proposa a més una reducció del 15% de la taxa per a germans, famílies nombroses i 

discapacitats, i la gratuïtat de les mensualitats per a l'activitat de Batucada per als pares/mares 

dels alumnes que sí hauran d'abonar la matrícula. 

Per part de la regidora Cristina es pregunta si es preveu reduccions per a famílies vulnerables 

o persones en la mateixa situació, essent contestat per Alcaldia que s'ha d'estudiar bé atès que 

aquesta condició necessita d'informes acreditatius de serveis social i que cal pensar bé el 

procediment. 

Per part del regidor Toni Bosch es manifesta que les activitats extraescolars també son una 

forma de socialització per a les persones amb dificultats i que estaria bé que s’estudiés amb 

serveis socials fins i tot per arribar a la gratuïtat. la Provisió d'Alcaldia de data 5 / de maig / 

2022, incoant el procediment i donant obertura als tràmits corresponents. 

 



 

 

Vist l'informe de Secretaria subscrit en el qual es va avaluar la viabilitat i la legalitat del 

projecte i del procediment, d'acord amb la normativa aplicable, així com amb les regles 

internes aprovades en l'Entitat. 

 
Vist l'informe d'Intervenció subscrit en el qual es va avaluar l'impacte economicofinancer de 

la modificació, així com el compliment de la normativa aplicable i en particular, els principis 

d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

 
Atès que en el debat de l’expedient en el Ple es proposa per l’equip de govern la inclusió de 

Bonificacions del 15% de la Taxa per germans, família nombrosa i/o discapacitats així com la 

gratuïtat de la Batucada per a pares i mares d’alumnes de l’Escola Municipal de Música que 

només hauran d’abonar la matrícula. 

 
El Ple de la corporació per unanimitat dels assistents acorda: 

 

Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de la 

Ordenances fiscal ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 Taxa per l’ensenyament a l’Aula 

Municipal de Música així com el seu text refós que tot seguit es relaciona: 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 

Taxa per l’ensenyament a l’Aula Municipal de Música 

 

Article 1. Concepte 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 57 de RDL 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen 

els articles 20 a 27, d’aquesta norma, aquest Ajuntament fixa la taxa per a la prestació del 

servei d’ensenyament a l’Aula Municipal de Música. 
 

Article 2. Fet imposable 

 
El determina la utilització de qualsevol dels serveis que són objecte d’aquesta taxa. 

 

Article 3. Subjectes passius. 

 
Tenen la condició de subjectes passius i estan obligats al pagament: 

 
a) Els beneficiaris del servei que regula aquesta taxa o bé els seus representants legals 

 
b) Les agrupacions, les associacions o les entitats, tant les públiques com les privades, que 

rebin els serveis objecte d’aquesta taxa 

 

Article 4. Activitats ofertades a l’Aula Municipal de Música 
 

Nombre de cursos Assignatures Hores 



 

 

PRIMER CONTACTE AMB LA MÚSICA 

Música amb família: 

0, 1 i 2. 

Música i moviment Música amb família 0: 30 minuts 

Música per créixer: 

1, 2 i 3 

Llenguatge musical, cant 

coral i instrument a música 

per créixer 5 (si han cursat 

música per créixer 4) 

Música amb família 1i 2: 45 minuts 

 Música per créixer 1 i 2: 

  Llenguatge musical: 1 hora 

  Cant coral: 45 minuts 

  Música per créixer 3: 

  Llenguatge musical: 1 hora 

  Cant coral: 45 minuts 

  Instrument: 30 minuts (si han cursat música 

per créixer 4) 

 

APRENENTATGE BÀSIC 

AB: 1, 2, 3 i 4 Llenguatge musical, cant 

coral, instrument. 

Aprenentatge bàsic 1: 

 Batucada: a partir de AB2 Llenguatge musical: 1 hora 

 Opció de triar agrupació 

instrumental: a partir de 

AB3 (en cas de triar 

combo han d’haver cursat 

dos anys d’instrument) 

Cant coral: 45 minuts 

 Instrument: 30 

 Aprenentatge bàsic 2: 

 Opció de segon instrument 

a partir de AB4 

Llenguatge musical: 1 hora 

  Cant coral: 45 minuts 

  Instrument: 30 minuts 

  Batucada: 30 minuts 

  Aprenentatge bàsic 3 i 4: 

  Llenguatge musical: 1 hora 

  Cant coral: 45 minuts 

  Instrument: 30 minuts 

  Agrupació instrumental a triar: 30 minuts 

  Opcional: 

  Segon instrument: 30 minuts a partir de 

AB4 

APROFUNDIMENT 

APF: 1, 2, 3, 4, 5 i 

6. 

Llenguatge musical i 

harmonia, cant coral, 

Aprofundiment 1, 2: 



 

 

 instrument, agrupació 

instrumental. 

Llenguatge musical i harmonia: 1 hora i 15 

minuts 

 Opcional:  segon 

instrument 

Cant coral: 1 hora 

 Prova d’accés al 

conservatori: cursos prova 

d’accés 

Instrument: 45 minuts 

  Agrupació instrumental: 45 minuts 

  Opcional: 

  Segon instrument: 30 minuts 

  Preparació prova d’accés: 

  Llenguatge musical i instrument: 1 hora 

  Aprofundiment 3 i 4: 

  Llenguatge musical i harmonia: 1 hora i 30 

minuts 

  Cant coral: 1 hora 

  Instrument: 45 minuts 

  Agrupació instrumental: 45 minuts 

  Aprofundiment 5 i 6: 

  Llenguatge musical i harmonia: 1 hora i 30 

minuts 

  Cant coral: 1 hora 

  Instrument: 1 hora 

  Agrupació instrumental: 45 minuts 

  Opcional: 

  Segon instrument: 30 minuts 

  Preparació prova d’accés: 

  Llenguatge musical i instrument: 1 hora 

PROGRAMES ESPECÍFICS 

 Mòdul 1: Mòdul: 

 Instrument: Instrument i/o llenguatge: 

 30 minuts 30 minuts 

 45 minuts 45 minuts 

 1 hora 1 hora 

 Adults: Adults: 

 Instrument Instrument i/o llenguatge: 

 30 minuts 30 minuts 

 45 minuts 45 minuts 

 1 hora 1 hora 

  1 hora i 15 minuts 



 

 

  1 hora i 30 minuts 

   

 Batucada 2 grups Batucada 1 i 2 

 Agrupació de violí Combos 1, 2, 3 i 4 

 Agrupació piano  

 Agrupació guitarra  

 Cant coral Cant coral 1, 2, 3 i 4 

   
 

Article 5. Quantia 

 
La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança serà la que es fixa en les tarifes que 

es contenen a l’annex I 

 
Article 6. Obligació de pagament 

 
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix des del 

moment que s’ iniciï la prestació del servei, amb periodicitat mensual. 

 
2. Els drets de matrícula es paguen en el moment de formalitzar la matrícula. Els drets 

mensuals es paguen per mesos vençuts, essent obligatòria la domiciliació bancària. 

 

3. Les baixes s’ hauran de comunicar abans del dia 20 de cada mes, per a què surti 

efectes el mes següent. 
 

Annex I. Taxes 

 

Matrícula menors 18 anys 55€/curs 

Matrícula adults 60€/curs 

Matrícula agrupacions 30€/curs 

Música amb família 0 15€/mes 

Música amb família 1 i 2 20€/mes 

Música per créixer: 1 i 2 42€/mes 

Música per créixer: 3 42€/mes sense 

instrument 

 52€/mes amb instrument 

Aprenentatge bàsic 1 54€/mes 

Aprenentatge bàsic 2 60€/mes 

Aprenentatge bàsic 3 i 4 60€/mes 

Aprofundiment 1 i 2 68€/mes 

Preparació prova d’accés al conservatori 25€/mes 

Aprofundiment 3 i 4 72€/mes 



 

 

Aprofundiment 5 i 6 75€/mes 

Mòdul: 30 minuts 50€/mes 

Mòdul: 45 minuts 55€/mes 

Mòdul: 1 hora 60€/mes 

Adults: 30 minuts 55€/mes 

Adults: 45 minuts 60€/mes 

Adults: 1 hora 65€/mes 

Adults: 1 hora i 15 minuts 70€/mes 

Adults: 1 hora i 30 minuts 75€/mes 

Agrupacions 18€/mes 

Segon instrument 22€/mes 

Lloguer d’instrument 12€/mes 

  

Bonificacions  

Descomptes germans, família nombrosa i/o discapacitats 15% 

Batucada pares i mares d’alumnes Gratuït excepte 

Matrícula 

 

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’aquesta Ordenança Fiscal per a 

l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província. 

 

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional 

així com el text complet modificat durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 

següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 

Les quanties de les taxes per l’ensenyament a l’aula municipal de música són les vigents pel 

curs escolar 2022-2023, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació. 

 

 

 

 
 

Expedient 269/2022. MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL ESCOLA 

BRESSOL 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment 

 

La Per part del tinent d'alcalde Manel Plana s'exposen els antecedents sobre la gratuïtat de la 

educació infantil en I-2 i així tenint en compte la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures 

fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que regula el finançament del cost de 

les famílies, en la seva Disposició Addicional Dissetena i cita que l’aportació de la Generalitat 

“és incompatible amb l'exigència del preu públic del servei d'escolarització per part de 

l'ajuntament”. Per aquesta raó caldrà modificar els preus públics i/o bonificacions de les 



 

 

famílies dels infants de 2 anys. Tot i així, l’aportació de la Generalitat es destina 

exclusivament a les hores d’escolarització, per tant no inclou les despeses de menjador, 

d’acollida, dels casals o d’altres serveis complementaris que podran ser objecte de preu públic. 

 
Arran del recent “Acord marc per finançar el cost que té per a les famílies l’escolarització 

d’infants a i2 a les llars d’infants i a les escoles bressol de titularitat municipal, i també per 

avançar cap a la incorporació del finançament del primer i segon curs del primer cicle 

d’educació infantil (i0 i i1)”, signat en data 1 d’abril de 

2022, el model de finançament de la Generalitat es modifica en benefici de les famílies 

 
Atès que per al curs 2022-2023, els ajuntaments rebran: 

- L’import de l’aportació de la Generalitat serà progressiu i s’adreçarà als tres nivells de 0-3 

anys que serà de 1.600 € per plaça i curs. 

 
- Els ajuntaments han de rebre, també, el deute dels anys no finançats, el qual per al curs 

2022-2023 correspon a 200 € per plaça i curs, dels tres nivells, segons estableix la DA 30 de 

la LEC. 

 
- L’import que finança la Generalitat per fer front a l’aportació de les famílies, només dels 

grups de 2 anys que serà també de 1.600 € per plaça i curs, corresponent a les cinc hores 

d’escolarització. 

 

Vist l’expedient tramitat i els informes de Secretaria, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat 

dels assistents acorda: 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de la 

Ordenances fiscal ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 Taxa per la prestació del servei de 

llar d’infants així com el seu text refós que tot seguit es relaciona: 

 

"ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 

 
Taxa per la prestació del servei de la llar d'infants 
 

Article 1. Fonament i naturalesa 

 
A l'empara del previst als articles 58 i 20.4.fi) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 

d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l'assistència i estades a la llar 

d'infants. 
 

Article 2. Fet imposable 

 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei desenvolupat per la 

Llar d'infants per la seva estada i assistència. 

 

Article 3. Subjectes passius 

 



 

 

Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles 

que resultin beneficiades o afectades per la realització de l'activitat duta a terme per la Llar 

d'Infants. 
 

Article 4. Beneficis fiscals 

 
1. No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute 

tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 

2. Malgrat el disposat a l'apartat anterior, a l'article 5.2 d'aquesta Ordenança es contenen 

tarifes reduïdes, aplicables quan els subjectes passius acreditin escassa capacitat econòmica. 
 

3. Estan exempts de pagament de les quotes mensuals d’escolaritat els alumnes de P2 en 

aplicació del que disposa La Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, 

administratives i del sector públic que regula el finançament del cost de les famílies, en la 

seva Disposició Addicional Dissetena i cita que l’aportació de la Generalitat “és incompatible 

amb l'exigència del preu públic del servei d'escolarització per part de l'ajuntament” i per 

aquesta raó es modifica els preus públics i/o bonificacions de les famílies dels infants de 2 

anys. Tot i així, aquesta exempció no inclou les despeses de menjador, acollida i altres 

serveis complementaris. 
 

Article 5. Quota tributària 

 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 

 

 EUROS 

Tarifa 1. Quotes mensuals d’escolaritat  

Matrícula 70,00 

Escolarització jornada completa 120,00 

Escolarització mitja jornada  

Menjador escolar (dinar, més esmorzar o berenar) 130,00 

Menjador escolar, esmorzar o berenar (sense menjador)  

Tarifa 2. Altres serveis  

Menjador escolar (dinar, més esmorzar o berenar), per cada dia aïllat 8,50 

Esmorzar o berenar (sense menjador), per cada dia aïllat  

Acollida matinal o tarda 1/h extraescolar mes 20,00 

Acollida matinal i tarda 2/h extraescolar mes 40,00 

Hora extraescolar per dies aïllats / 1 hora 10,00 

 

2. En situacions d’escassa capacitat econòmica i en cas de famílies nombroses, les tarifes 

contingudes en el punt primer es reduiran en un 25%. 

 



 

 

A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, 

adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis  Socials  de  

l’Ajuntament. Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat. 

 
3. En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es 

prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials. 

 
4. L’horari de l’Escola Bressol és el següent: 
 

Horari lectiu 9.00 hores a 12.30 hores i 15 hores a 17 hores 

 
Horari acollida optatiu 8.00 hores a 9.00 hores i de 17.00 hores a 18.00 hores 
 

5. Les taxes per la prestació del servei de llar d’infants són les vigents pel curs escolar 

2022-2023, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació. 
 

Article 6. Acreditament i període impositiu 
 

1. La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan es presenti la sol·licitud del servei 

que inicia l'actuació. 

 
El pagament d'aquesta taxa s'efectuarà pels interessats contra rebut que expedirà l'encarregat 

de la recaptació. 

 

Altemativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de la 

declaració a l'objecte que el funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per 

a determinar el deute. 
 

2. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà 

l'interessat en les oficines municipals. 
 

3. Les quotes liquidades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment." 
 

Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’aquesta Ordenança Fiscal per a 

l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 

Oficial de la Província. 

 

Tercer.-  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 

provisional així com el text complet modificat durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 

des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província. 
 

Les quanties de les taxes per a la prestació del servei són les vigents pel curs escolar 2022-

2023, i romandran vigents mentre no s’acordi la seva modificació. 

 

 

 



 

 

 

 
 

Expedient 303/2022. Modificació de Crèdits 
 

Favorable 
 

Tipus de votació: Ordinària 

A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0 

 

EXPEDIENT NÚMERO 3/2022, REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL 

PRESSUPOST DE DESPESES MITJANÇANT SUPLEMENT DE CRÈDIT I CRÈDIT 

EXTRAORDINARI. 

 

Per part del tinent d'alcalde s'explica el contingut de la proposta de modificació de crèdits 

3/2022 i la seva necessitat. 

El regidor Toni Bosch manifesta que votarà a favor d'aquesta i que també s'adona que hi ha 

increment en la partida de Festa Major. 

El regidor Jaume Borrero explica que aquest any hi ha més increment a la Festa Major del 

Pilar ja que compta amb dos dies laborables festius, a l'haver-se traslladat el laboral festiu de 

la festa de setembre. 

El regidor Toni Bosch manifesta que estaria bé fer un concert amb jovent de la zona i 

contractar grups d’aquí. 

La regidor Judit Teixiné explica que s'està preparant un festival de grups locals 

Per part del regidor Jaume Borrero es manifesta que per a la preparació dels actes i activitats 

de la Festa Major es treballa amb tres comissions, la de Festes, la de les Cassoles i la del 

Jovent i s'intenta que tot sigui plural i que puguin participar els locals i alguns de proximitat. 

Tot seguit i vista la proposta d'acord:  

 

ANTECEDENTS 

Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de maig de 2022, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 

la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari com a 

conseqüència de majors i/o noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici 

econòmic, sense que es puguin demorar al proper, pels quals no existeix crèdit consignat en 

el vigent Pressupost de la Corporació o el que existeix és insuficient i no ampliable, i 

considerant que es disposa dels mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 

despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació 

no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de 

l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 

ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions 



 

 

o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 

dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. I en el cas de 

les despeses d’inversió, per aplicació de l’article 36.2 del RD500/90, amb recursos procedents 

d’operacions de crèdit. 

 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 

l’Ajuntament amb majoria simple. 

 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei 

Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

(LOEPSF). 

Vista la proposta d’Alcaldia i vistos els informes de Secretaria-Intervenció i que consten a 

l’expedient el Ple de la Corporació per vuit vots a favor i una abstenció adopta l’acord següent: 

 

1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 3/2022, que cal 

finançar mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals, del pressupost vigent de la 

corporació, d’acord amb el següent detall: 

 

Despeses que cal finançar: 
 

1/ Crèdit Extraordinari: 
 

Partida Nom Proposta de 

consignació 

2022-1-33700-22799 Serveis empresa externa gestió Casals Estiu/Setmana 12.000,00 

 Santa  
2022-1-16400-68900 Escultura Cementiri 19.500,00 

2022-1-32300-62900 Equipaments Desenvolupament sensorial i altre material 1.500,00 

 educatiu Escola Bressol  
2022-1-34200-62301 Fancoils Pista Poliesportiva 17.000,00 

2022-1-92000-62301 Fonts osmosis inversa edif ajuntament 3.000,00 

2022-1-92000-22608 Servei manteniment fons osmosis inversa 900,00 

2022-1-92000-22706 Treballs tècnics legal. Instal. Elèctriques Arxiu 1.200,00 

 Soterrani  
2022-1-34200-62900 Subministrament i intal Pista Padbol 25.000,00 

2022-1-33400-22699 Mural artístic 12.000,00 

2022-1-34200-63301 Arranjament Piscines 15.000,00 

2022-1-31200-62700 Noves Consultes pediatria consultori mèdic 56.000,00 

2022-1-34200-62204 Pavimentació zona esportiva intal de jocs 35.000,00 

 

Total crèdits extraordinaris:        198.100,00 

 

2/ Suplement de Crèdit: 
 

Partida Nom Crèdits 

Inicials 

Proposta deCrèdit consignació 

Definitiu 
2022-1-33702-62900 Agility 3.000,00 7.500,00                     10.500,00 

2022-1-92000-22711 Manteniment Aplic. Informàtiques 35.000,00 2.000,00                     37.000,00 

2022-1-33700-22699 Despeses diverses casals 2.000,00 8.000,00                     10.000,00 



 

 

2022-1-91200-22601 

 
2022-1-33400-22611 

Atencions protocol·làries i 

representatives 

Actes Nadal 

20.000,00 

 
7.500,00 

10.000,00                   30.000,00 

 
6.500,00                     14.000,00 

2022-1-33800-22609 Festa Major 70.000,00 100.000,00               170.000,00 

2022-1-33800-22610 Altres Festes 5.000,00 8.000,00                     13.000,00 

2022-1-1532-13000 Laboral Brigada Municipal 180.000,00 10.000,00                 190.000,00 

2022-1-1532-16000 S.S. Brigada 60.000,00 3.500,00                     63.500,00 

2022-1-32300-13000 Sous i Salaris EBM 138.000,00 6.000,00                   144.000,00 

2022-1-32300-16000 S.S. Personal EBM 45.500,00 1.000,00                     46.500,00 

2022-1-33400-22612 Aplec de Sardanes 5.000,00 7.000,00                     12.000,00 

2022-1-34200-22706 

 
2022-1-34200-63300 

Treballs tècnics legal. Instal. 

Elèctriques Zona Esportiva 

Substitució quadre elèctric Zona 

6.000,00 

 
7.500,00 

3.000,00                  9.000,00 

 
6.000,00                13.500,00 

 Esportiva  
2022-1-17100-21500 Manteniment mobiliari parcs 7.000,00 6.500,00  13.500,00 

 infantils    
2022-1-33400-22609 Actes culturals 13.800,00 5.000,00  18.800,00 

2022-1-92000-16200 Formació i perfeccionament del 1.000,00 4.000,00    5.000,00 

 personal    

 

Total suplements de crèdits:        194.000,00 

 

Total modificació de crèdit:       392.100,00 

 

Finançament que es proposa: 
 

3.1 Altes aplicació pressupostaria d’Ingressos: 
 
Partida    Nom    Alta 

 

3.2 Anul·lació aplicació pressupostaria Despeses:  
 
Partida    Nom    Baixa 

 

3.3. Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals: 
 

Partida Nom Proposta de consignació  
87000 RLT Despeses Grals  392.100,00 

 

3.4. Operacions de Crèdit: 

 
Partida    Nom    Proposta de consignació 

 

Total finançament:        392.100,00 

 

3. 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. En cas que no 

es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 

mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les. 
 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 



 

 

 

No hi ha assumptes 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

MOCIÓ GELADES 

 

Per part de l’equip de govern i en el seu nom el Tinent d’Alcalde Manel Plana es proposa al 

Ple l’aprovació de la Moció en la que es reflexa la situació actual de la pagesia i les 

reivindicacions i accions a desenvolupar per part de les institucions. 

 
El regidor Toni Bosch manifesta que en l’actualitat la Conselleria s’ha compromès a 

solucionar la situació amb consensos amb les parts implicades i que hi haurà acord amb la 

Taula per a paquets d’ajudes ja que es conscient de la necessitat d’implementar actuacions en 

el àmbit civil, social i laboral i més ara amb el descens en la contractació de temporers per les 

gelades. 

 
També afegeix que votarà a favor però creu que com Administració també s’hauria de 

considerar una rebaixa de l’IBI en aquelles persones que estiguin afectades. 
 

Llegida la Moció, el Ple de la corporació per unanimitat dels assistents acorda aprovar la 

següent: 
 

“SALVEM LA PAGESIA, DEFENSEM EL MÓN RURAL 

 

La catàstrofe natural causada per les intenses gelades, produïdes durant els primers dies del 

mes d’abril de 2022, arribant a temperatures de fins a 7 graus sota zero, han afectat municipis 

de les comarques del Pla de Lleida, d’Osca i de Saragossa. Les zones descrites representen la 

zona més important de producció fructícola i d’ametlla de l’estat espanyol. 

 

Aquestes gelades han tingut una primera conseqüència en forma de pèrdues de les collites que 

van des del 90 al 100% en gairebé tots els cultius de fruita dolça i varietats de fruits secs, en 

especial de l’ametlla. Estem davant de la pitjor situació climatològica en els 42 anys d’història 

des de que hi ha assegurança agrària. La gravetat de la 

situació és reconeguda pel propi organisme d’Agroseguro, estimant més de 37.000 hectàrees 

afectades en diferents cultius, que es tradueix en unes indemnitzacions de fins a 150 milions 

d’euros. 

 

Cal recordar que el sector agrari pateix una crisi que provoca la reducció de la renda agrària 

entre d’altres conseqüències. Tanmateix, no existeix relleu generacional al camp perquè els 

nostres joves no hi veuen viabilitat. La pròpia Comissió Europea ho veu com un dels 

principals problemes de l’agricultura europea; per cada pagès que té menys de 40 anys, n’hi 

ha 4 que en tenen més de 65. 

 
Som un sector que no únicament produïm aliment de qualitat i proporcionem un dret bàsic 

com és el de l’alimentació a la societat, també generem riquesa més enllà dels nostres 



 

 

productes alimentaris. La utilització de productes com; caixes, embalatges, productes 

fitosanitaris i adobs, maquinària agrícola, vivers i el procés de manipulació, transformació i 

venda d’aquests productes des de les centrals transformadores, mostren l’efecte “tracció” del 

sector i han estat el motor que ha ajudat al desenvolupament dels nostres pobles conjuntament 

amb un teixit d’empreses de serveis que necessiten d’uns mínims de renda agrària de la 

pagesia per a continuar existint. Les diferents estimacions fetes fins ara calculen que hi haurà 

una pèrdua, mínima de més de 500 milions d’euros i una reducció de contractació de 40.000 

persones entre les explotacions agràries i les centrals transformadores. 

 
La situació descrita fica molt en entredit la viabilitat del sector i dels nostres pobles. Atès que 

ja és el tercer any consecutiu que es produeixen gelades, les quals s’afegeix a la crisi que 

pateix el sector primari en general, 

 

Atès que fa aproximadament una dècada que patim una crisi de preus i altres condicions 

climàtiques adverses de la qual el sector encara no s’ha recuperat.  
 

 

 

Atès que la supervivència de les explotacions agràries familiars va estretament lligada al teixit 

social i donen vida a cadascun dels pobles que viuen de l’agricultura. És de vital importància 

evitar l’abandonament de l’activitat agrícola ni de cap explotació familiar. 

 
Mantenir la renda agrària, davant d’aquestes circumstàncies climàtiques excepcionals, ha de 

ser el pal de paller de les administracions per continuar donant vida als nostres pobles. 
 

Per tot això exposat, la Plataforma Salvem la pagesia, defensem el món rural, proposa 

l’adopció dels acords següents: 
 

Primer.- Instar al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a una 

descripció acurada i fefaent del grau d’afectació en la producció agrària per tal que sigui 

traslladada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio de Hacienda y 

Función Pública del Gobierno de España amb l’objectiu d’aplicar-hi una adequació de la 

fiscalitat per la pagesia que tributa sota el sistema de mòduls de l’IRPF corresponent a 

l’exercici 2022, fent extensiva aquesta adequació fiscal a l’impost de societats de les empreses 

agràries dedicades a aquests cultius.  

 
Segon.- La concessió immediata d’ajuts directes als agricultors afectats per la catàstrofe 

climàtica assenyalada en aquest text. 

 

Tercer.- Adaptar les assegurances d’Agroseguro que donen cobertura als danys generats per 

les gelades a la situació de freqüència i intensitat causades per l’evident canvi climàtic. 

 

Quart.- Demanar el suport de totes les administracions supramunicipals, autonòmiques i 

estatals per fixar una reunió amb una representació de la plataforma “Salvem la pagesia, 

defensem el món rural”, que aglutina representants de totes les organitzacions agràries i 

Ajuntaments del territori, amb el Consell d’Administració d’Agroseguro per tal d’exposar i 



 

 

articular la necessitat de les modificacions estructurals que és necessari aplicar en les 

assegurances per a futures campanyes agràries. 

 

Cinquè.- Articular totes les mesures necessàries per salvaguardar del tancament les 

cooperatives i centrals fructícoles, atès que perden els ingressos que genera la manipulació i 

comercialització dels productes agraris i han de fer front a uns costos d’estructura cada cop 

més elevats. 

 

Sisè.- Acordar comunicar l’adopció d’aquesta moció als Ajuntaments i els Consells 

Comarcals de les Terres de Lleida, a la Diputació de Lleida, al Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a la Subdelegació del Govern a Lleida, al Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, al Ministerio de Hacienda y Función Pública i al 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.” 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar s'aixeca la sessió essent les 12'39 del dia de la data. 

 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 

 
 
 
 
 

 

 


