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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data:  dimecres, 2 de març 
Horari: de les 14:05 a les 14:10 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 
Manel Plana Farran, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Andreu Sánchez Costa, regidor 
Jordi Quer Espax, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Elecció de jutges de pau titular i substitut 
2. Aprovació inicial de reglaments 
3. Exempció de visat d’obres municipals 
4. Aprovació d’un expedient de reconeixement de crèdits 
5. Aprovació inicial d’una modificació de crèdits 
6. Requeriment, obertura del termini de prova, designació de l’instructor 

sobre el recurs de reposició contra la resolució de recuperació d’ofici d’un 
camí, delegació de la resolució i denegació de suspensió de l’execució 

 
 
El Sr. Gerard Salinas excusa l’assistència dels regidors del seu grup, degut a 
l’hora. 
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1. Elecció de jutges de pau titular i substitut 
 
Atès que són a punt d’exhaurir-se els mandats dels jutges de pau titular i 
substitut, s’ha tramitat l’expedient per a realitzar les noves eleccions, en virtut del 
qual s’han anunciat les vacants en el tauler d’anuncis de la corporació i en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 14, de 27 de gener de 2011, i s’ha atorgat un 
termini de 20 dies hàbils per tal que qualsevol persona que reunís els requisits 
legals pogués sol·licitar ser elegida. 
 
Dins del termini atorgat només s’ha presentat una candidatura per a jutge de pau 
titular i una altra per a substitut, per la qual cosa, d’acord amb l’article 6 del 
Reglament 3/1995, del Consell General del Poder Judicial (en endavant, CGPJ) i 
101.2 de la Llei orgànica del poder judicial, escau de fer el l’elecció al seu favor. 
 
Vist l’informe de Secretaria, sobre legislació aplicable i procedència de la 
tramitació seguida, el Ple aprova, per unanimitat dels presents, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Elegir el Sr. Alejandro Capell Calzada com a jutge de pau titular 
d’Aitona. 
 
Segon.- Elegir el Sr. Santiago Jové Vilardell com a jutge de pau substitut 
d’Aitona. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord, juntament amb la certificació prevista a l’article 
7.2 del Reglament 3/1995 del CGPJ, al Jutjat Degà del partit, per tal que l’elevi a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
2. Aprovació inicial de reglaments 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona disposa de força reglaments sectorials, com ara 
camins, emplaçament d’activitats ramaderes i mesures correctors, biblioteca, 
registre d’unions civils, escola bressol i serveis funeraris. 
 
Atès que al reglament de camins es considera que cal introduir-hi l’exigència de 
fiances per a obrir-los, per a garantir-ne adequadament la conservació i 
reparació. 
 
Atès que al d’emplaçament d’activitats ramaderes es considera que cal eliminar 
el concepte de canvi d’activitat ramadera, perquè és difícil de precisar 
jurídicament, i que es considera que es pot substituir pel de modificació 
substancial, que està definit a la lletra g) de l’article 4 de la Llei 20/2009. 
 
Atès que el reglament de la biblioteca limita el préstec als usuaris a un sol 
document com a màxim, que es considera necessari d’ampliar, per a major 
foment de la cultura. 
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Atès que el del registre d’unions civils està redactat en el marc de la Llei 
10/1998, d’unions estables de parella, i que ara s’ha d’adaptar al Llibre segon del 
Codi civil de Catalunya. 
 
Atès que el de l’escola bressol cal adaptar-lo al Decret 282/2006, de 4 de juliol, 
pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres 
i al Decret 101/2010, de 3 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments del primer 
cicle de l'educació infantil. 
 
Atès que el de serveis funeraris s’ha d’adaptar al decret legislatiu 3/2010, de 5 
d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa 
als serveis en el mercat interior. 
 
Atès que a banda de la millora i actualització de la normativa existent, cal 
aprovar el reglament regulador dels serveis de piscines municipals, abastament 
d’aigua i clavegueram i casal de vacances, serveis que fins ara no en tenien, tot i 
ésser preceptiu, segons l’article 159 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals (en endavant, ROAS), i regular l’adquisició, transmissió i 
caducitat de drets funeraris, que fins ara no tenia normativa pròpia. 
 
Atès que cal corregir un error en el contingut del reglament sobre de regulació 
d’especificitats del procediment administratiu de l’Ajuntament d’Aitona, i permetre 
que una resolució modifiqui l’allotjament de la seu i del registre electrònics, atès 
que és previst d’ubicar-los a la seu del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya, cosa que amb la redacció actual del reglament no seria possible. 
 
Atès que l’aprovació de reglaments ha de seguir els tràmits de l’article 178 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que s’han format els corresponents avantprojectes. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que d’acord amb l’article 127-9.1 a) del Codi de consum de Catalunya, 
aprovat per Llei 22/2010, cal donar audiència al Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment els següents reglaments, el text dels quals consta a 
l’expedient i es donen per reproduïts: 
 

- escola bressol municipal 
- piscines municipals 
- activitats de lleure i esbarjo per a menors de 18 anys 
- abastament d’aigua i clavegueram 
- drets funeraris 
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- camins municipals 
- emplaçament d’activitats ramaderes 
- biblioteca 
- reglament de parelles estables 
- serveis funeraris 

 
Segon.- Aprovar la modificació del reglament de regulació d’especificitats del 
procediment administratiu de l’Ajuntament d’Aitona. El text de la modificació 
consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Tercer.- Sotmetre la proposta d’aprovació i modificació de reglaments, juntament 
amb l’acord del Ple, a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció d’edictes al BOP, DOGC i diari La Mañana. 
 
Quart.- Atorgar audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
Cinquè.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu si dins del termini 
d’informació pública no s’hi formulen al·legacions, cas en què s’ordenarà la 
publicació íntegra dels reglaments al BOP. Si n’hi ha, els reglaments en relació 
amb els quals no es produeixin al·legacions també queden definitivament 
aprovats. 
 
 
3. Exempció de visat d’obres municipals 

 
Atès que per acords de Ple de 24 de novembre de 2010, 20 de gener i 2 de 
febrer de 2011 es van aprovar els expedients de contractació de les obres del 
carrer de Joan XXIII, 3a fase de l’edifici multifuncional i carrer dels Remolins 
d’Aitona, respectivament. 
 
Atès que els projectes no es trobaven visats, i que en data 14 de febrer de 2011 
els Serveis Tècnics Municipals han informat que els autors dels treballs tenen 
l’habilitació professional per a fer-los i que la documentació té la correcció i la 
integritat formal d’acord amb la normativa aplicable, escau de fer ús de la 
possibilitat prevista per l’article 4.2 del Reial Decret 1000/2010, sobre visat 
col·legiat obligatori, i eximir de l’obligació de visat. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Eximir de visat el treball d’urbanització del carrer dels Remolins d’Aitona 
i el de la 3a fase de l’edifici multifuncional. 
 
Segon.- Ratificar l’exempció de visat del treball d’urbanització del carrer de Joan 
XXIII d’Aitona, aprovada per decret 42/2011. 
 
Tercer.- Comunicar-ho al director facultatiu de l’obra. 
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4. Aprovació d’un expedient de reconeixement de crèdits 
 
Atès que cal aprovar factures amb data 2011 que es corresponen, però, amb 
despeses efectivament realitzades en exercicis precedents. 
 
Atès que també cal aprovar una factura de l’any 2010 que no ha estat rebuda 
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, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Únic.- Aprovar el reconeixement de les factures següents: 
 
NOTARIA SERÒS 332,30
ORANGE 362,06
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 1.862,88
CONSORCI DE RESIDUS DEL SEGRIÀ 1.308,29
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 438,84
DE LAGE LANDEN INTERNACIONAL BV 308,07
 
 
5. Aprovació inicial d’una modificació de crèdits 
 
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. 
 
La consignació inicial que figura és la del pressupost del 2011 inicialment 
aprovat perquè, tot i que encara és vigent la pròrroga del 2010, quan s’aprovi 
definitivament aquest expedient és previst que el pressupost del 2011 ja estigui 
en vigor. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2011, amb el 
detall que consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
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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.  
 
 
6. Requeriment, obertura del termini de prova, designació de l’instructor 
sobre el recurs de reposició contra la resolució de recuperació d’ofici d’un 
camí, delegació de la resolució i denegació de suspensió de l’execució 
 
Per acord de Ple de 2 de febrer de 2011 es va acordar la recuperació d’ofici del 
vial que afronta amb finca 7866501BF8976N0001ZI (conegut com camí de la 
Sèquia). 
 
En data 17 de febrer de 2011 va tindre entrada un escrit sense signatura, pel 
qual l’advocat de l’interessat interposà recurs de reposició contra l’esmentat 
acord, i adduïa, en síntesi, que la porció de finca recuperada no era propietat de 
l’Ajuntament sinó del seu mandant, i demanava la suspensió de l’acte 
administratiu, la pràctica de la prova proposada i la revocació de la resolució 
impugnada. 
 
Atès que d’acord amb l’article 70.1 d) de la Llei de l’Estat 30/1992, cal la 
signatura de la persona sol·licitant i que, segons el 71.1 de l’esmentat text legal, 
si la sol·licitud d’iniciació no reuneix tots els requisits, s’ha de requerir l’interessat 
per tal que, en un termini de 10 dies, esmeni la falta amb indicació que, si no ho 
fa, se’l tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser 
dictada en els termes de l’article 42 de l’esmentada Llei. La necessitat de 
signatura es reitera en els articles 41.3 a) i 49.1 f) de la Llei 26/2010. 
 
Atès que d’acord amb l’article 80.2 de la Llei 30/1992, quan l’Administració no 
tingui per certs els fets al·legats pels interessats o la naturalesa del procediment 
ho exigeixi, el seu instructor ha d’acordar l’obertura d’un període de prova per un 
termini no superior a 30 dies ni inferior a 10, per tal que es puguin practicar 
aquelles que jutgin pertinents. 
 
Atès que la interposició del recurs, d’acord amb l’article 111 de la Llei 30/1992, 
no suspèn l’execució de l’acte impugnat, i que ni la impugnació es fonamenta en 
cap causa de nul·litat de ple dret, ni l’execució de l’acte pot causar perjudicis 
d’impossible o difícil reparació, atès que, en cas que es desmunti la plantació, els 
guanys que hagués produït el conreu de faves i espinacs són fàcilment 
indemnitzables. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC: 
 
Primer.- Requerir el lletrat que ha presentat el recurs perquè, en un termini 
màxim de 10 dies hàbils signi el recurs de reposició presentat contra l’acord de 
Ple de 2 de febrer de 2011, i advertir-lo que, si no ho fa, se’l tindrà per desistit de 
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la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes de 
l’article 42 de la Llei 30/1992. 

Segon.- En cas que signi el recurs, obrir un termini de prova de 10 dies hàbils 
per tal que acrediti que la porció de finca no és propietat de l’Ajuntament sinó del 
seu mandant, i designar l’alcaldessa o el regidor en qui delegui per tal que 
realitzi tots els actes d’instrucció necessaris, així com l’admissió i denegació de 
proves, l’exigència d’avançament de les despeses que no hagi de suportar 
l’administació i qualsevol altre acte necessari per a la determinació, coneixement 
i comprovació de les dades en virtut de les quals s’ha de pronunciar la resolució, 
en els termes més amplis possibles, i delegar en l’alcaldessa, també, la resolució 
del recurs o, si s’escau, la declaració de desistiment. 

Tercer.- Denegar la suspensió de l’execució de l’acte impugnat. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
 
I essent les catorze hores i deu minuts, 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 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 366232 
E i l’última la número 366235 E. 
 
Aitona, 9 de juny de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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