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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2011 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dijous, 22 de juny 
Horari:  de les 14:00 a les 14:05 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
Abel Mestre Roca, regidor 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Gerard Salinas Gómez, regidor electe 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteix: 
 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presa de coneixement de la constitució de grups polítics i de llurs 
portaveus 

2. Règim de sessions plenàries  
3. Creació de comissions  
4. Establiment del règim econòmic dels membres de la corporació 
5. Nomenament de representants de la Corporació al Consell Escolar 
6. Nomenament de representants de l’Ajuntament al Consell de Participació 

de l’Escola Bressol “Els Tabollets” 
7. Delegació de competències del Ple en l’Alcaldia 
8. Donar compte del decret de nomenament de tinents d’alcalde 
9. Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia en altres regidors 
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1. Presa de coneixement de la constitució de grups polítics i de llurs 
portaveus 
 
El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels següents grups polítics: 
 
Convergència i Unió 
 
Rosa Pujol Esteve 
Miquel Bosch Senan 
Maria Antonieta Royes Valls 
Josep Arqué Gort 
Abel Mestre Roca 
Rosa Maria Díaz Sánchez 
 
Portaveu: Maria Antonieta Royes Valls 
 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
 
Gerard Salinas Gómez 
Maria Esperança Casas Díaz 
Pau Blanco Espax 
Cayetano Esteve Latorre 
 
Portaveu: Gerard Salinas Gómez 
 
Partit Popular 
 
Jaume Izcara Camí 
 
Portaveu: Jaume Izcara Camí 
 
 
2. Règim de sessions plenàries  
 
Un cop celebrades les eleccions locals i constituït el nou Ajuntament, és 
necessari d’establir la periodicitat de les sessions del Ple. 
 
Atès que d’acord amb els articles 97 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, el Ple pot 
celebrar sessions ordinàries o extraordinàries. 
 
Atès que segons l’article 98, se celebraran sessions ordinàries, com a mínim, 
amb periodicitat trimestral, d’acord amb el nombre d’habitants d’aquest 
ajuntament. 
 
Atès l’article 38 a) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 
 
Primer.- Establir que el Ple es reunirà de forma ordinària cada 3 mesos, termini 
que es podrà escurçar un màxim de 20 dies.  
 
Segon.- L’Alcaldia determinarà en cada cas el dia concret i l’hora de celebració 
de la sessió.  
 
Tercer.- Les convocatòries de les sessions, ja siguin ordinàries, extraordinàries o 
urgents, s’entenen vàlidament notificades una vegada lliurades per escrit als 
portaveus dels diferents grups i, si s’escau, als regidors no adscrits.  
 
En cas que algun portaveu no estigui empadronat al municipi, ha de designar un 
regidor del seu grup perquè rebi vàlidament les notificacions de tots els seus 
membres. 
 
Quart.- A més a més, i sense que sigui requisit de validesa, als regidors que ho 
desitgin se’ls ha d’enviar la convocatòria i els esborranys d’actes anteriors al 
correu electrònic que designin.  
 
Cinquè.- Els regidors poden demanar i obtenir per correu electrònic tota la 
documentació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
3. Creació de comissions  
 
Atès que la creació de comissions és potestativa, en els municipis de menys de 
5.000 habitants, segons l’article 60.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003. 
 
Atès que la creació de comissions, en una Corporació de només 11 regidors, en 
lloc de millorar el funcionament de l’Ajuntament, minvaria la seua agilitat; la qual 
és necessària per donar resposta ràpida a les necessitats dels veïns i les veïnes 
d’Aitona. 
 
Atès que, no obstant això, la comissió especial de comptes és d’existència 
preceptiva, tal com ho disposta l’article 48.1 c) del text legal citat. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 
 
Primer.- No crear comissions d’estudi, informe o consulta. 
 
Segon.- Crear la comissió especial de comptes, en la qual s’ha d’aplicar el 
sistema de vot ponderat, i declarar el Ple assabentat de la seua composició, que 
és la següent: 
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• Maria Antonieta Royes Valls, en representació del grup de Convergència i 
Unió, tindrà 6 vots a la comissió 

• Gerard Salinas Gómez, en representació del grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, tindrà 4 vots 

• Jaume Izcara Camí, en representació del grup del Partit Popular, tindrà 1 
vot 

 
 
4. Establiment del règim econòmic dels membres de l a corporació 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa la redacció vigent de l’article 75 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 166 del Text 
Refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per decret 
legislatiu 2/2003, els membres de les corporacions locals tenen el dret de 
percebre retribucions per l'exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en 
la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació. 
 
Atès l’article 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 
 
Primer.-  Aprovar la següent relació de càrrecs que desenvoluparan les seves 
funcions amb dedicació parcial: 
 
Càrrec Tipus de 

dedicació 
Dedicació 
mínima diària 

Salari brut mensual  
(12 pagues) 

Alcaldessa Parcial     4 hores 845,32 
1a tinenta d’alcalde Parcial      

3 hores 
300 

2n tinent d’alcalde Parcial     3 hores 250 
3r tinent d’alcalde Parcial     3 hores 250 
Regidor de Benestar 
Social, Joventut i 
Esports 

Parcial     3 hores 250 

Regidora de Serveis i 
Dona 

Parcial     3 hores 250 

 
Segon.- Pel cas que a l’alcaldessa se li aprovi un règim de dedicació exclusiva 
en una altra administració pública, se li suprimiria la seua dedicació parcial i 
s’augmentaria a la 1a tinent d’alcalde la dedicació en un 33 % i, correlativament, 
la retribució.  
 
Tercer.- Sol·licitar davant la Tresoreria de la Seguretat Social l’afiliació i alta i 
assumir l’Ajuntament les obligacions imposades per les normes de règim general 
de la Seguretat Social. 
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Quart.- Les indemnitzacions per raó de serveis de l’Alcaldia i la resta de càrrecs 
electes, quan actuïn per delegació de l’anterior, s’han d’abonar prèvia justificació 
de les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del càrrec. Les de 
locomoció han de ser abonades a raó de 0,25 € el quilòmetre. 
  
Cinquè.- L’anterior règim retributiu deixa sense efecte el punt 2n de la base 
d’execució 10a del pressupost vigent. 
 
Sisè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
5. Nomenament de representants de la Corporació al Consell Escolar 
 
L’article 45.1 c) del Decret 102/2010 estableix que el consell escolar d’un centre 
públic està integrat, entre d’altres membres, per un representant de l’ajuntament 
de la localitat on se situa el centre. 
 
L’article 28.4 de la norma esmentada estableix que la condició de membre del 
consell escolar es perd quan es cessa en el càrrec que comporta ser-ne membre 
i, per tant, la designació feta per l’anterior ajuntament ha perdut vigència, i cal 
designar un nou representant. 
 
Atès que segons el punt 7 del capítol I de l’annex al Decret 404/1987, de 22 de 
desembre, regulador de les bases generals d'organització i de funcionament dels 
Consells Escolars Municipals, correspon al Ple de l’Ajuntament la designació del 
regidor vocal del Consell Escolar.  
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 
 
Primer.- Designar com a representant de l’ajuntament als consells escolars del 
municipi, el regidor, Miquel Bosch Senan. 
 
Segon.- Comunicar-ho als centres docents corresponents. 
 
 
6. Nomenament de representants de l’Ajuntament al C onsell de Participació 
de l’Escola Bressol “Els Tabollets” 
 
L’article 43 del Reglament de l’Escola Bressol “Els Tabollets”, publicat al BOP de 
14 de maig de 2011, ha creat el Consell de Participació, amb la finalitat 
d’aprovar, seguir i avaluar els projectes que desenvolupen l’activitat educativa de 
la llar d’infants, i s’ha establert que en formi part un representant de l’Ajuntament. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 
 
Primer.- Designar com a representants de l’ajuntament al Consell de Participació 
de l’Escola Bressol “Els Tabollets”, la regidora Rosa Pujol Esteve 
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Segon.- Comunicar-ho als centres docents corresponents. 
 
 
7. Delegació de competències del Ple en l’Alcaldia 
 
Atès que en aquesta Corporació no s’ha previst l’existència de comissió de 
govern, es considera convenient de delegar algunes funcions en l’Alcaldia, per 
tal d’agilitar la resolució dels expedients. 
 
Atès l’article 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
Atesos els articles 115 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 
 
Atès que la delegació que es pretén no preveu de manllevar al Ple cap de les 
competències de transcendència política, als únics efectes d’agilitar el 
funcionament de la Corporació. 
 
Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 
 

a) Incoar i sotmetre a informació pública expedients de tot tipus, encara que 
la seua resolució correspongui al ple. 

b) Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la 
convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent, 
excepte les del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 

c) Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les 
sol·licituds sobre compatibilitats. 

d) Aprovar els plans de protecció civil. 
e) Designar la persona que ha de substituir la persona titular de la secretaria 

del Jutjat de Pau en cas d’absència o malaltia. 
f) En matèria de contractació: 

i. La convocatòria de la Mesa de contractació. 
ii. El requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per tal que, dins el 
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a 
aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la 
garantia definitiva i la documentació justificativa de què es 
troba al corrent en el compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social, o autoritzi l’òrgan de 
contractació per obtenir de forma directa l’acreditació. 

iii. L’obtenció directa de l’acreditació. 
iv. L’adjudicació del contracte, quan es faci a favor de 

l’empresa proposada per la Mesa de contractació. 
v. La designació del director facultatiu de l’obra. 
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vi. La designació del coordinador de seguretat i salut. 
vii. L’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra. 
viii. La determinació de les millores. 
ix. La imposició de penalitats al contractista. 
x. L’aprovació de la certificació final d’obra. 
xi. La interpretació dels contractes. 
xii. La devolució de les garanties provisional i definitiva. 

 
Segon.- Renunciar a les facultats previstes a les lletres a) i b) de l’article 115 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- En el text dels acords adoptats per l’Alcaldia en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en 
la part expositiva, del text següent: 
 
Atès que l'adopció d'aquesta resolució és competència de l’Alcaldia, en virtut de 
les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària que va 
tenir lloc el dia 22 de juny de 2011. 
 
Quart.- Els acords que s'adoptin per delegació seran immediatament executius i 
presumptament legítims, i tenen caràcter indefinit. 
 
Cinquè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
 
8. Donar compte del decret de nomenament de tinents  d’alcalde 
 
El Ple es dóna per assabentat del decret 184/2011, d’11 de juny de nomenament 
de tinents d’alcalde que, transcrit literalment, diu: 
 
 
“Atès que és necessària l’existència, en tot ajuntament, dels tinents d’alcalde, 
segons l’article 48.1 a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’article 55 del text legal citat 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Nomenar els següents tinents d’alcalde, que substituiran aquesta 
alcaldessa en cas d’absència, vacant, o malaltia, per ordre de nomenament: 
 

• 1a tinenta: Maria Antonieta Royes Valls 
• 2n tinent: Miquel Bosch Senan 
• 3r tinent: Josep Arqué Gort 

 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri.  
 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, sens perjudici de la seua executivitat immediata. 
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Quart.- Notificar-ho als interessats.” 
 
9. Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia en  altres regidors 
 
 
El Ple es dóna per assabentat del decret 185/2011, d’11 de juny de delegació 
d’atribucions que, transcrit literalment, diu: 
 
 
“Atès que l’article 56.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya habilita l’Alcaldia per a delegar l’exercici de les seues atribucions en 
els tinents d’alcalde, quan no hi ha comissió de govern. 
 
Atès que l’article 56.3 també faculta l’Alcaldia per a conferir delegacions 
especials per a encàrrecs específics, a favor de qualsevol regidor. 
 
Atès que l’acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta 
comprèn, les potestats que es deleguen i les condicions concretes del seu 
exercici. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els preceptes esmentats, 
 
RESOLC:  
 
Primer.- Delegar en la primera tinenta d’alcalde la funció de relació amb les 
associacions i el Consell Parroquial, i delegar-li les facultats d’impuls, control i 
supervisió de la política municipal en les àrees següents: 
 

a) Cultura, festes i lleure 
b) Patrimoni històric i artístic 
c) Hisenda 

 
L’exercici d’aquestes competències les assumirà sota el nom de regidora 
d’Hisenda i Cultura. 
 
Segon.- Delegar en el segon tinent d’alcalde les facultats d’impuls, control i 
supervisió de la política municipal en les àrees següents: 
 

a) Agricultura 
b) Protecció del medi natural 
c) Camins  

 
L’exercici d’aquestes competències les assumirà sota el nom de regidor de Medi 
Rural i Camins. 
 
Tercer.- Delegar en el tercer tinent d’alcalde les facultats d’impuls, control i 
supervisió de la política municipal en les àrees següents: 
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a) Ordenació, gestió, execució i disciplina urbanístiques 
b) Salut 

 
L’exercici d’aquestes competències les assumirà sota el nom de regidor 
d’Urbanisme i Salut. 
 
 
Quart.- Conferir al regidor Abel Mestre Roca una delegació especial per a 
l’impuls, control i supervisió de la política municipal en les àrees següents: 
 

a) Benestar Social 
b) Joventut 
c) Esports 

 
Les tasques que se li confereixen en virtut d’aquesta delegació especial les 
exercirà sota el nom de regidor de Benestar Social, Joventut i Esports. 
 
Cinquè.- Conferir a la regidora Rosa Maria Díaz Sánchez una delegació especial 
per a l’impuls, control i supervisió de la política municipal en les àrees següents: 
 

a) Serveis 
b) Vies públiques urbanes 
c) Enllumenat públic 
d) Aigua i clavegueram 
e) Neteja viària i recollida de residus 
f) Jardineria 
g) Mercats 
h) Cementiri 
i) Manteniment 
j) Promoció de la dona 

 
Les tasques que se li confereixen en virtut d’aquesta delegació especial les 
exercirà sota el nom de regidor de Serveis i Dona. 
 
Sisè.- Les matèries no compreses en les delegacions anteriors, com són 
l’impuls, control i supervisió de les polítiques municipals de protecció de dades, 
ensenyament, personal, i altres, s’entén que queden reservades a l’Alcaldia. 
 
Setè.- Cap de les delegacions anteriors no comprèn la facultat de resoldre 
mitjançant actes administratius, però sí l’autorització i el compromís de despeses 
del capítol II del pressupost de fins a 2.000,00 € i fins el 13 de juny de 2015. 
 
Vuitè.- Publicar-ho al BOP, sens perjudici de la seua executivitat immediata. 
 
Novè.- Notificar-ho als interessats.” 
 
 
I essent les catorze hores i cinc minuts, 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 
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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 30 de juny de 2011, i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366254 E i l’última la número 366258 E. 
 
Aitona, 1 de juliol de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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