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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data:  dimecres, 27 d’abril 
Horari: de les 14:05 a les 14:15 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Jaume Izcara Camí, 1r tinent d’alcalde 
Àngel Ballesté López, 2n tinent d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 3r tinent d’alcalde 
M. Antonieta Royes Valls, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Manel Plana Farran, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Andreu Sánchez Costa, regidor 
Jordi Quer Espax, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2011 
2. Denegació de la cancel·lació de l’aval de la 2a fase de l’edifici 

multifuncional 
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits 
4. Imposició i ordenació de quotes d’urbanització al polígon A del sector oest 
5. Aprovació de les noves declaracions d’interessos 
6. Aprovació definitiva dels reglaments de camins i serveis funeraris 
7. Ratificació de la modificació del fitxer de dades de videovigilància 
8. Ratificació d’un decret de correcció d’un acord de Ple 
9. Sorteig de membres de les meses electorals 
 
 
El Sr. Gerard Salinas excusa l’assistència dels regidors del seu grup, degut a 
l’hora, i l’alcaldessa la del regidor Manel Plana. 
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1. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2011 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2011, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2012. 
 
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. 
 
El Ple aprova, amb els 3 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/2011, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial  

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

0-310 Interessos 26.776,00 13.535,35 40.311,35 

1-226 Despeses 
diverses 

0,00 
10,00 10,00 

1-600 Adquisició de 
terrenys 

0,00 
1.260,00 1.260,00 

3-451 A organismes 
autònoms 

0,00 
4.500,00 4.500,00 

4-226 Despeses 
diverses 

0,00 
10,00 10,00 

9-227 Treballs altres 
empreses 

6.000,00 
14.226,12 20.226,12 

 

Total altes de crèdits:  33.541,47 € 
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Finançament que es proposa:  

Baixes per anul·lació 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Baixa Consignació 
final 

1-623.02 Plaça 
Poliesportiu 

10.000,00 
9.990,00 

10,00 

3-227.01 Treballs 2009 41.374,53 12.761,47 28.613,06 

3-358 Lísing  10.800,00 10.790,00 10,00 

 
 

Total finançament:  33.541,47 € 

 
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.  
 
 
2. Denegació de la cancel·lació de l’aval de la 2a fase de l’edifici 
multifuncional 
 
Atès que Electromecànica Soler, SL va presentar un escrit, el dia 31 de gener de 
2011, amb número d’entrada 281, pel qual demanava la devolució de l’aval 
presentat per l’obra Distribució i condicionament de les plantes primera, segona i 
tercera de l’edifici multifuncional d’Aitona. 
 
Atès l’article 90 de la Llei de l’Estat 30/2007, que estableix que la garantia no es 
torna o cancel·la fins que no venci el termini de garantia i s’hagi complert 
satisfactòriament el contracte. 
 
Atès que la recepció tàcita d’una part de les obres es realitzà el 8 de març de 
2010 i, de la resta, el 29 d’octubre de 2010, d’acord amb el punt 3 del precepte 
citat, només es pot sol·licitar la devolució o cancel·lació de la part proporcional de 
la garantia quan ho autoritzi expressament el plec de clàusules, cosa que no fa. 
 
Atès que, a més a més, a la clàusula 33a del plec que regí la contractació hi 
consta un termini de garantia de 12 mesos, i que en la seua oferta consta que en 
cas de resultar adjudicatari de les obres [...] donar un termini de garantia [...] d’1 
any addicional al termini descrit als plecs de clàusules, escau de denegar la 
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cancel·lació de l’aval presentat, atès que ha de romandre vigent fins el 29 
d’octubre de 2012. 
 
El Ple aprova, amb els 3 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Denegar a Electromecànica Soler, SL la cancel·lació de l’aval presentat 
en relació amb l’obra Distribució i condicionament de les plantes primera, segona 
i tercera de l’edifici multifuncional d’Aitona. 
 
Segon.- Notificar-ho a la interessada. 
 
 
3. Reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
Atès que cal aprovar despeses de l’any 2010, els documents acreditatius de les 
quals no han estat rebuts fins l’any 2011. 
 
Atès que d’acord amb l’article 176.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran 
contraure obligacions derivades de despeses realitzades en l’exercici, excepte 
en cas de reconeixement extrajudicial. 
 
Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, que atribueix al Ple aquesta 
competència. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar el reconeixement de les següents despeses: 
 

Import Descripció 
191,73 COSORCI RESIDUS SEGRIÀ/ TRACTAMENT FORM DESEMBRE 

3.189,50 CONS. MORELL-TUFET/TREBALL CLAVEGUERAM C/ MORERIA 
2.372,98 CON. MORELL-TUFET/TREBALL CLAVEGUERAM C/ ST.GAIETÀ 
1.237,02 HABITAT D54, SL/ REPARACIÓNS ENLLUMENAT DIVERSES 
4.568,79 ADTSA, SCP/ PROJ. PLA ESPECIAL SECTOR OEST 21/3/05 
1.316,87 ADTSA, SCP/ANNEX PROJ.URBANIT.PLA ESP.SECTOR OEST 

160,47 ADTSA, SCP/ANNEX 2PROJ.URBANIT.PLA ESP.SECTOR OEST 
9.229,62 PREMI COBRANÇA AUTOPISTES/OAGRTL LIQ. 2010 

103,14 COSITAL/ SEMINARI 2010 
6.384,50 G. REDONDO INGENERÍA, SLP/ PROJECTE ENLLUMENAT 
3.153,32 G. REDONDO INGENERÍA, SLP/ DIRECCIÓ MULTIFUNCIONAL 

353,27 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 
2983,03 UNION FENOSA COMERCIAL, SL 

 
 
4. Imposició i ordenació de quotes d’urbanització al polígon A del sector 
oest 
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Ates que per decret d’Alcaldia 104/2011, de 7 d’abril, es va aprovar 
definitivament el projecte d’urbanització del polígon A del pla especial del sector 
oest d’Aitona, amb un pressupost d’execució per contracte total de 220.629,35 
euros, IVA inclòs. 
 
Atesa la necessitat de procedir en breu a l’execució de les obres d’urbanització 
per tal de poder donar llicències d’obres a les persones que les han demanat i, a 
aquelles que ja hi han construït, les de primera ocupació, i atès que les obres 
han de ser finançades mitjançant quotes urbanístiques, essent els subjectes 
passius els propietaris dels terrenys inclosos al sector més amunt esmentat. 
 
Atesos els articles 120 i 139.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per 
decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel i article 127 i següents del Reglament 
de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), aprovat per decret 305/2006, de 18 
de juliol. 
 
Atès l’article 15.1 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Ple aprova, amb els 3 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i el vot en 
contra dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de quotes d’urbanització com a 
conseqüència de l’execució de l’obra “projecte d’urbanització del polígon A del 
pla especial del sector oest d’Aitona”, l’establiment i exigència de les quals es 
legitima pel que estableix l’article 139 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, 
aprovat per decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenació del tribut concret d’acord amb les 
següents determinacions: 
 
Compte de liquidació provisional: 
1.- El cost previst de l’obra més el projecte i la direcció d’obres es fixa en 
233.268,15 €, amb el següent detall, que inclou els preus amb IVA:  
 
PRESSUPOST PROJECTE 188.362,25 €
PRESSUPOST ANNEX 32.267,10 €
HONORARIS PROJECTE 4.568,79 €
HONORARIS ANNEX 1 1.316,87 €
HONORARIS ANNEX 2 160,47 €
HONORARIS DIRECCIÓ D'OBRA 6.592,67 €
  
TOTAL: 233.268,15 €
 
2.- Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 233.268,15 €, 
corresponent al 100% del cost suportat, al qual s’hauran d’afegir les despeses 
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notarials, registrals, edictes, i altres de gestió. Aquesta quantitat té el caràcter de 
mera previsió, ja que finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor que el 
previst, s’ha de prendre el cost efectiu per tal de calcular les quotes, s’han 
d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les liquidacions que siguin 
necessàries. 
3.- Si hi ha una baixa en l’adjudicació, s’ha de minorar proporcionalment 
l’aportació econòmica dels subjectes passius. 
4.- S’estipula com a base de càlcul per efectuar les quotes urbanístiques de les 
obres d’urbanització del polígon A del pla especial del sector oest d’Aitona, 
l’aplicació del mòdul dels metres quadrats de la superfície de la finca. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment la relació de subjectes passius i de quotes 
individuals que resulti d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris, el 
valor del mòdul aplicable, segons consta en document annex que es dóna per 
reproduït i que forma part d’aquest acord. 
 
Quart.- Exposar l’expedient a informació pública mitjançant anunci en el tauler 
d’edictes i web de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en 
el diari “La Mañana” durant el termini de 30 dies hàbils, a comptar de l’endemà 
de l’última publicació oficial, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Tanmateix, 
durant aquest període d’exposició publica, els propietaris o titulars afectats es 
poden constituir en associacions administratives de contribuents, amb la finalitat 
de col·laborar en l'execució de les obres d'urbanització. 
 
Cinquè.- Si no es produeixen reclamacions dins l’esmentat termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord, es publicarà al BOP i, 
resumidament, al diari La Mañana. Si es produeixen reclamacions, caldrà que el 
Ple les resolgui abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les 
quotes. 
 
Sisè.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que 
corresponguin si fos conegut i, en el seu defecte, mitjançant edictes. 
 
Setè.- Realitzar la recaptació d’aquestes quotes en 24 terminis mensuals. La 
primera recaptació es realitzarà en licitar-se el contracte d’obres i aquesta i les 
successives, mentre no hi hagi la primera certificació d’obres, tindran caràcter de 
bestretes i, d’acord amb l’article 181.1 de l’RLU, se n’exigirà per a les despeses 
previstes per als primers sis mesos, que es fixen en el 50% del cost total de 
l’actuació. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord als propietaris, per al seu coneixement i efectes 
oportuns. 
 
 
5. Aprovació de les noves declaracions d’interessos 
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Atès que la disposició addicional novena.3 del text refós de la Llei del sòl, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2008, ha modificat l’article 75.7 de la Llei 
estatal reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que aquesta modificació afecta les declaracions dels regidors sobre béns, 
activitats i incompatibilitats. 
 
Atès que cal adoptar un acord per adaptar els models actuals de declaracions 
d’interessos a la modificació assenyalada.  
 
El Ple aprova, per unanimitat: 

 
Únic.- Aprovar els nous models de declaracions sobre béns, activitats i 
incompatibilitats, que hauran d’efectuar els regidors. 
 
 
6. Aprovació definitiva dels reglaments de camins i serveis funeraris 
 
Atès que per acord de Ple de 2 de març de 2011 es van aprovar inicialment, 
entre d’altres, els reglaments de camins i de serveis funeraris. 
 
Atès que dins del termini d’informació pública s’ha presentat una al·legació al 
reglament de serveis funeraris, per tal de tindre en compte les Observacions 
relatives a la normativa local catalana que regula la prestació de serveis 
funeraris, de l’Autoritat Catalana de la Competència, de 22 d’octubre de 2010, 
atès que, en cas de no fer-ho, el reglament podria estar viciat, d’inici, de nul·litat 
de ple dret. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia 69/2011 es van introduir algunes esmenes al 
reglament de camins. 
 
Atès l’article 65 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i el 178 
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple aprova, amb els 3 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els següents reglaments, el text dels quals 
consta a l’expedient i es dóna per reproduïts: 
 

- camins municipals 
- serveis funeraris 

 
Segon.- Trametre còpia del reglaments aprovats als Serveis Territorials 
d’Administració Local de la Generalitat i a la Subdelegació i, un cop 
transcorreguts 15 dies hàbils, ordenar la publicació íntegra dels reglaments al 
BOP, així com un anunci de referència al DOGC. 
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7. Ratificació de la modificació del fitxer de dades de videovigilància 
 
Atès que per acord de Ple de 2 de febrer de 2011 es va crear el fitxer de dades 
de videovigilància, que es publicà al BOP núm. 20, de 8 de febrer de 2011. 
 
Atès que en data 28 de febrer de 2011, es va rebre un escrit de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades pel qual es requerí l’esmena de l’acord de 
creació del fitxer, per tal de fer-hi constar el sistema de tractament utilitzat en la 
seva organització i l’existència o no de transferències internacionals. 
 
Atès l’article 52.1 del Reglament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, 
aprovat per Reial Decret 1720/2007, el qual estableix que la creació de fitxers de 
titularitat pública es pot fer mitjançant una disposició general o bé a través d’un 
acord, amb el contingut que assenyala l’article 54.1. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia 57/2011 es va acordar la modificació del fitxer i 
sotmetre-la al Ple per a la seua ratificació. 
 
El Ple aprova, amb els 3 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Únic.- Aprovar i ratificar l’addició al fitxer de dades de videovigilància dels dos 
punts següents: 
 

 El sistema de tractament utilitzat en la seva 
organització és automatitzat. 

 No es preveuen transferències internacionals. 
 
 
8. Ratificació d’un decret de correcció d’un acord de Ple 
 
Atès que en data 1 d’abril de 2011 calia reconèixer crèdits per a efectuar 
pagaments amb caràcter immediat. 
 
Atès que el reconeixement que calia practicar només afectava una factura de 
comunicació, corresponent al mes de desembre, atès que en el Ple de 15 de 
febrer de 2011 es va aprovar la del gener, cosa que no tenia cap sentit fer per 
reconeixement de crèdits, més enllà de l’error produït en pensar-se que era la 
factura del mes de desembre, i no la de gener. 
 
Atès el que preveu l’art. 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, quant a la rectificació 
en qualsevol moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de 
l’Administració. 
 
Atès que per decret d’Alcaldia 93/2011 es va acordar l’esmena de l’annex de 
l’acord de Ple i sotmetre-la a l’esmentat òrgan per a la seua ratificació. 
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El Ple aprova, amb els 3 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 

 
Únic.- Aprovar i ratificar la modificació de l’import de la factura número 3 de 
l’annex de l’acord de reconeixement extrajudicial de crèdits del Ple de 15 de 
febrer de 2011, de forma que on diu 478,95 € ha de dir 1.100,00 €. 
 
 
9. Sorteig de membres de les meses electorals 
 
Realitzat els sortejos, es formen les següents meses electorals: 
 
Districte 1, secció 1, mesa U 
 

 President: Jaime Calzada Mateu 
 1a suplent del president: Judith Reñé Camí 
 2a suplent del president: Maria Carmen Duaigües Ibars 

 
 1r vocal: Conrado Sampietro Ibars 
 1a suplent del 1r vocal: Josefa Quer López 
 2a suplent del 1r vocal: Maria Teresa Gómez Agustí 

 
 2a vocal: Maria Elena Vidal Ballesté 
 1a suplent de la 2a vocal: Eva Francisca Florensa Garcia 
 2a suplent de la 2a vocal: Dolores Baró Solé 

 
 
Districte 1, secció 2, mesa U 
 

 Presidenta: Mònica Camí Tufet 
 1a suplent de la presidenta: M. Montserrat Calzada Mateu 
 2a suplent de la presidenta: Anna Maria Ibars Segarra 
 
 1a vocal: Glòria Esteve Doladé 
 1r suplent de la 1a vocal:  Josep Ramon Cabasés Comella 
 2n suplent de la 1a vocal: Pere Àngel Jornet Palau 

 
 2n vocal: Albert Latorre Marsellés 
 1r suplent del 2n vocal: Hassan Saalaoui Saalaoui 
 2a suplent del 2n vocal: Rosa Florensa Quer 

 
 
I essent les catorze hores i quinze minuts, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la 
qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
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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 en la 
sessió extraordinària del Ple del dia 8 de juny de 2011, i que ha estat transcrita 
en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la número 366238 
E i l’última la número 366242 E. 
 
Aitona, 9 de juny de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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