
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2011 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data:  dimarts, 5 d’abril 
Horari: de les 21:00 a les 21:01 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 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Andreu Sánchez Costa, regidor 
Jordi Quer Espax, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Apreciació del Ple sobre la urgència  
2. Aprovació inicial d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries. 

 
 
 
1. Apreciació del Ple sobre la urgència  
 
L’alcaldessa exposa que avui s’ha fet una reunió als Serveis Territorials de 
Territori i Sostenibilitat, i que per garantir que la modificació de les Normes 
Subsidiàries sobre ajustament del límit de protecció del casc urbà pugui entrar 
en vigor abans de l’estiu, cal aprovar-la de nou amb un ajustament diferent, per 



evitar el tràmit ambiental, i que perquè pugui passar per la reunió de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida del maig, cal aprovar-la immediatament, i 
publicar els edictes d’informació pública per urgència. 
 
Feta aquesta explicació, el Ple aprecia els motius que han dut a convocar la 
sessió amb caràcter extraordinari i urgent, per unanimitat dels presents, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 

 
2. Aprovació inicial d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries. 
 
Atès que cal aprovar de nou la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
del Planejament en relació amb l’ajust del límit de protecció del casc urbà, clau 6, 
tot reduint l’ajust per tal que no calgui realitzar el tràmit d’avaluació ambiental i, 
consegüentment, permetre que aquesta modificació pugui estar en vigor aquest 
estiu, perquè altrament no es podrien satisfer els interessos públics que la 
motiven, i que es justifiquen i detallen a la memòria de la modificació. 
 
Atès l’article 117.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), 
que estableix que s’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística 
municipal la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves 
determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes 
generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix 
l’article anterior. 
 
Atès l’article 96.1 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret 
legislatiu 1/2010, en endavant, TRLU, que estableix que la modificació de 
qualsevol dels elements d'una figura del planejament urbanístic se subjecta a les 
mateixes disposicions que en regeixen la formació, amb les excepcions que 
preveu el mateix precepte. 
 
Atès que l’àmbit de la modificació es redueix a l’entorn del nucli d’Aitona, es pot 
prescindir del tràmit d’audiència als ajuntament veïns que preveu l’article 85.7 del 
TRLU, segons l’article 117.3 in fine de l’RLU. 
 
Atesos els articles 73 i 74 del TRLU, sobre durada i obligatorietat de la suspensió 
de tramitacions i llicències en cas d’aprovació inicial d’instruments de 
planejament urbanístic. 
 
Atès que l’ajuntament és competent per a l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació, tal com disposa l’article 85.1 del TRLU, i específicament el Ple, per 
majoria absoluta, tal com disposen els articles 52.2 b) i 114.3 k) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple aprova, per unanimitat dels presents, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 



Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament Urbanístic del municipi d’Aitona, referent a l’ajustament de la línia 
de protecció del casc urbà, zona clau 6. 
 
Segon.- Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al diari La Mañana, per tal que 
qualsevol que ho vulgui pugui examinar-la i deduir, durant el termini esmentat, 
les al·legacions que consideri oportunes.  
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l’han 
d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més 
llarg. 
 
Quart.- Transcorregut el termini assenyalat a l’apartat segon sense que s’hagi 
presentat cap al·legació, aquest acord s’entendrà aprovat provisionalment i es 
trametrà l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
perquè, si s’escau, l’aprovi amb caràcter definitiu. 
 
Cinquè.- Suspendre, per un termini màxim d’un any, la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
 
 
Feta la votació, i quan l’alcaldessa es disposava a aixecar la sessió, arriba el Sr. 
Gerard Salinas, el qual manifesta que el seu grup, en cas d’haver arribat a temps 
a la votació, s’hi hagués mostrat a favor. 
 
 
I essent les vint-i-una hores i un minut, 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 
 
 
 
 



 
 
 
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 366236 
E i l’última la número 366237 E. 
 
Aitona, 9 de juny de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
 
 
 
 


		2011-06-09T12:28:53+0200
	CPISR-1 C Cristian Cimadevilla Magrí




