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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 12/2011 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dijous, 7 de juliol 
Horari:  de les 13:55 a les 13:57 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 
Pau Blanco Espax, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteixen:  
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Gaietà Esteve Latorre  
 
 
Ordre del dia 
 
 

1. Apreciació de la urgència  
2. Correcció d’errades de la modificació de crèdits  3/2011 
3. Aprovació del text refós d’una una modificació p untual de les 

Normes Subsidiàries 
 
 
1. Apreciació de la urgència 
 
L’alcaldessa exposa que la urgència del ple ve motivada perquè ahir va tindre 
entrada un requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en 
relació amb la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament 
sobre l’ajust del límit de protecció del casc urbà, clau 6, per tal que, mitjançant 
l’aprovació d’un text refós, es modifiqués l’article 28.5 i es flexibilitzés el 
paràmetre de l’alçada reguladora màxima, i que calia aprovar el text refós 
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immediatament perquè pogués entrar a la sessió de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida del juliol. 
 
Afegeix que s’ha aprofitat per corregir un error en un acord de l’últim ple.  
 
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. Correcció d’errades de la modificació de crèdits  3/2011 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 30 de juny de 2011, va aprovar 
inicialment la modificació de crèdits 3/2011, per tal de concedir diversos 
suplements de crèdits i crèdits extraordinaris. 
 
Atès que s’ha detectat un error en la proposta que s’aprovà, escau d’esmenar-la, 
per tal que el tràmit d’informació pública es pugui fer ja amb les errades 
corregides. 
 
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. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, els 2 vots en blanc d’ERC i 1 del 
PP: 
 
Únic.- A la modificació de crèdits 3/2011, s’esmena l’omissió del suplement de 
l’aplicació pressupostària 0-310 i els errors d’augment de les 1-21399, 1-60901 i 
3-62199, amb el detall següent: 
 

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació Consignació 
anterior 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

0-310 Interessos 40.311,35 1.209,33 41.520,68 

1-21399 Maquinària, 
instal·lacions 
tècniques i 

utillatge. Ex. 
tancats 

0,00 22.321,26 22.321,26 

1-60901 Carrer Remolins 262.927,15 12.978,58 275.905,73 

3-62199 Tanca camp de 0,00 23.397,20 23.397,20 
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futbol. Ex. tancats 

 

La resta de la modificació queda igual. 

 

3. Aprovació del text refós d’una una modificació p untual de les Normes 
Subsidiàries 

 

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària i urgent de 5 d’abril de 2011, 
aprovà 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. 
 
Sotmesa a informació pública per un mes, mitjançant edictes publicats al web 
municipal, des del dia 6.4.2011, diari La Mañana de 8.4.2011 i BOP de 9.4.2011, 
no es van presentar al·legacions ni reclamacions, de forma que l’acord inicial 
quedà elevat a provisional. 
 
Tramès l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme, perquè l’aprovés 
definitivament, el dia 05.07.2011 van comunicar que, mitjançant l’aprovació d’un 
text refós, calia que es modifiqués l’article 28.5 i es flexibilitzés el paràmetre de 
l’alçada reguladora màxima. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el text refós de 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.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
perquè, si s’escau, l’aprovi amb caràcter definitiu, i autoritzar-la per tal que, 
d’ofici, introdueixi les esmenes que siguin necessàries per a l’aprovació 
definitiva. 
 
 
I essent les tretze hores i cinquanta-set 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, per 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 14 d’octubre de 2011 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366275 E i l’última la número 366276 E. 
 
Aitona, 17 d’octubre de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
 
 

 

 

 

 

 

 


		2011-10-17T12:51:33+0200
	CPISR-1 C Cristian Cimadevilla Magrí




