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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2012 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dilluns, 29 d’octubre 
Horari:  de les 20:07 a les 20:15 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, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Ratificació de decrets d’Alcaldia 
2. Correcció d’errades de l’acord sobre les pagues extraordinàries 
3. Reconeixement de crèdits 
4. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera (exp. 86/2012) 
5. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera (exp. 114/2012) 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3/2012 
7. Informe de morositat del 2n trimestre de 2012 
8. Sorteig de membres de les meses 

 
 
 
1. Ratificació de decrets d’Alcaldia 



      

 2 

 
• Decret 271/2012, per complementar les prestacions en situació 

d’incapacitat temporal, la part resolutòria del qual conté només el punt 
primer, però que se sotmet a ratificació amb el segon i el tercer, que 
s’afegeixen: 

 
Primer.- Complementar les prestacions que percebrà el personal 
funcionari inclòs en el règim general de Seguretat Social i el personal 
laboral al seu servei: 
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències 
comunes, un complement retributiu del 50 % els 3 primers dies, un altre 
del 15 % sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa 
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4t al 20è, i un altre del 25 
% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora 
autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant. 
 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències 
professionals, un complement retributiu del 25 % sobre la percepció de 
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada 
(INSS/MÚTUA), a partir del 1r dia de baixa. 
 
Segon. - S’estableixen com a supòsits excepcionals i degudament 
justificats, en què el treballador percebrà un complement  de fins al 100% 
de les retribucions: 
 

1. Hospitalització del treballador. 
2. Intervenció quirúrgica del treballador. 
3. Tractaments (químics, de ràdio i assimilats) de malalties 

oncològiques que impossibilitin anar a treballar. 
4. Els set primers dies  a comptar des de la baixa mèdica per 

incapacitats temporals derivades de contingències comunes per 
malalties contagioses per via aeròbica d’origen víric, bacterià o per 
fongs. 

5. Accident no laboral, que impossibiliti el desplaçament al treball o 
el seu desenvolupament. 

6. Les empleades públiques embarassades i les persones víctima de 
violència de gènere en situació d’incapacitat temporal. 

 
Tercer.-   S’estableix el següent procediment per tal que el treballador 
pugui acollir-se als supòsits excepcionals previstos en l’apartat anterior: 
 

1. El treballador ha de comunicar la baixa mèdica des del primer dia 
a l’Ajuntament. 

2. Si el treballador entén que es troba en un dels supòsits 
excepcionals,  juntament amb la baixa mèdica,  ha de fer arribar a 
l’Ajuntament, en el dia següent de produir-se la baixa mèdica,  un 
informe emès per un metge extern, on consti alguna de les 
patologies dels supòsits excepcionals. 
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3. El cap o la cap de personal validarà el compliment del supòsit 
habilitant, i ho comunicarà a la Intervenció en el termini de 48 
hores des del moment de produir-se la baixa. 

 
• Decret 286/2012, d’aprovació de la separata d’un projecte i d’un plec 

de clàusules per adjudicar-lo, la part resolutòria del qual diu: 
 

Primer.-  Aprovar la separata del projecte bàsic i d’execució per la 
urbanització de la plaça de l’Església i entorn, referent a l’enderrocament 
del carrer de l’Església, 3, amb un pressupost d’execució per contracta de 
25.976,75 euros. 
 
Segon.-  Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha 
de regir la  contractació de l’obra. 
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment 
negociat i tramitació urgent. 
 
Quart.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació. 

 
• Decret 307/2012, de correcció d’errades de les ordenances fiscals, la 

part resolutòria del qual diu: 
 
Primer.-  A les ordenances fiscals números 1, 2 i 3, on diu: 
 
“La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els 
que es contenen al model de la Diputació de Lleida publicat al Butlletí 
Oficial de la Província, núm. 75, de 4 de juny de 2005.” 
 
Hi ha de dir: 
 
“La resta de preceptes i disposicions d’aquesta ordenança fiscal són els 
que es contenen al model de la Diputació de Lleida publicat al Butlletí 
Oficial de la Província, núm. 149, de 25 d’octubre de 2012.” 
 
Segon.- A l’ordenança fiscal número 1, on diu: 
 
“Béns immobles de naturalesa urbana: 0,66” 
 
Hi ha de dir: 
 
“Béns immobles de naturalesa urbana: 0,60, que queda, una vegada 
practicat l’augment del 10 % imposat per l’article 8.1 a) del Reial decret 
llei 20/2011, en el 0,66” 
 
Tercer.- A l’ordenança fiscal número 5, a l’article 6 a) on diu “i el valor” hi 
ha de dir “i/o el valor”; i l’article 9.1 queda redactat així: “Els propietaris o 
titulars afectats per les obres es poden constituir en associació 
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administrativa de contribuents i promoure la realització d’obres o 
l’establiment o ampliació de serveis per l’ens locals, cas en què s’han de 
comprometre a sufragar la part que correspongui a l’ajuntament quan la 
seua situació financera no li permetés de fer front a la part que pertoca al 
municipi, a més de les que correspongui segons la naturalesa de l’obra o 
del servei.” 
 
Quart.- A l’ordenança fiscal número 7, a l’article 5.1, epígraf 6, 
subepígrafs 6 i 7, on diu “de l’annex”, hi ha de dir “del subepígraf”. 
 
Cinquè.- A l’article 7.3 de l’ordenança fiscal número 8, i a l'article 7.5.1r 
de l’ordenança fiscal número 9, se suprimeixen els incisos “excepte en 
cas d’altes, que tenen efectes dins del mateix exercici, sense cap 
reducció de la quota”. 
 
Sisè.- Se suprimeix l’article 7.7 de l’ordenança fiscal número 10. 
 
Setè.- A l’article 13.8 de l’ordenança fiscal número 10, on diu 2011 hi ha 
de dir 2012. 
 
Vuitè.- Esmenar les errades lingüístiques de les ordenances inicialment 
aprovades de contribucions especials, gestió de residus i subministrament 
d’aigua. 
 
Novè.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació, i publicar al tauler d’anuncis les correccions 
corresponents de l’acord inicial, el qual esdevindrà definitiu, amb 
aquestes esmenes, si dins del termini d’informació pública no s’hi 
presenten al·legacions ni reclamacions. 

 
Els decrets anteriors queden ratificats amb els 6 vots a favor de CiU, 2 vots en 
blanc d’ERC i 1 del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació. 
 
 
2. Correcció d’errades de l’acord sobre les pagues extraordinàries 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 27 de setembre de 2012, va 
aprovar declarar no disponible l’import que correspon a les pagues 
extraordinàries que el personal funcionari i laboral ha de deixar de percebre de la 
paga extraordinària de Nadal i barrar la part pertinent del document AD tramitat. 
 
Atès que s’ha observat una errada, en relació amb el càlcul de la part de triennis 
de la paga extraordinària. 
 
Atès l’article 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992 preveu la rectificació en qualsevol 
moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de l’Administració. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 vots en blanc d’ERC i 1 del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Únic.- A l’acord de Ple de 27 de setembre de 2012 sobre no disponibilitat de les 
pagues extraordinàries, els imports que es declaren no disponibles són els 
següents:  
 

Àrea 1 3.413,04 
Àrea 3 6.675,35 
Àrea 4 1.459,98 
Àrea 9 11.437,18 

 
 
3. Reconeixement de crèdits 
 
Atès que el dia 28 de setembre de 2012 es va rebre una factura de 4 de 
novembre de 2011 per una actuació teatral efectuada l’octubre de 2011.  
 
Atès que en estar presentada fora del termini legal de pagament, el dia 4 
d’octubre de 2012 es va presentar la factura d’anul·lació de l’anterior i una de 
nova, emesa en la mateixa data, cosa que permet ja complir amb la legislació 
sobre morositat. 
 
Atès que, no obstant ésser emesa finalment l’any 2012, cal aprovar-la mitjançant 
reconeixement de crèdits, perquè es tracta d’una prestació realitzada 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 6 vots a favor de CiU, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc 
del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació: 
 
Únic.- Aprovar el reconeixement de les factures següents: 
 
Tercer Data de factura Import 
Associació El Celler d'Espectacles 04/11/2011 480 
Associació El Celler d'Espectacles 04/10/2012 -480 
Associació El Celler d'Espectacles 04/10/2012 480 
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4. Aprovació d’un expedient de desafectació i decla ració de parcel·la 
sobrera (exp. 86/2012) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 6 de juliol de 2012 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general i declaració de parcel·la sobrera del bé demanial 
consistent en 322,72 m² amb referència cadastral 25046A003090040000QA, que 
queda situada entre les parcel·les 8 i 10 del mateix polígon, amb el detall que 
consta a l’expedient, amb la finalitat d’adreçar el camí. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 98, de 17 de juliol de 2012 i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit els 
tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Desafectar del domini públic una porció de 322,72 m² amb referència 
cadastral 25046A003090040000QA, que queda situada entre les parcel·les 8 i 
10 del mateix polígon, amb el detall que consta a l’expedient i declarar-lo 
parcel·la sobrera.  
 
 
5. Aprovació d’un expedient de desafectació i decla ració de parcel·la 
sobrera (114/2012) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 25 de setembre de 2012 es va incoar un expedient per 
a la desafectació de l’ús general i declaració de parcel·la sobrera del bé 
demanial consistent en una porció 81,75 m² del camí amb referència cadastral 
25046A034090060000QF i d’una adjacent de 12 m², amb el detall que consta a 
l’expedient, amb la finalitat d’adreçar el camí. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 135, de 29 de setembre de 2012 i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit els 
tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Desafectar del domini públic una porció 81,75 m² del camí amb referència 
cadastral 25046A034090060000QF i una altra porció adjacent de 12 m², amb el 
detall que consta a l’expedient i declarar que ambdues porcions constitueixen 
una única parcel·la sobrera.  
 
 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3 /2012 
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Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2012, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2013. 
 
Atès que cal reformar les bases d’execució del pressupost, per a aclarir diverses 
qüestions no resoltes. 
 
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 6 vots a favor de CiU, 2 en contra d’ERC i 1 en blanc del 
PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2012, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

1-250 Treballs realitzats per 
administracions públiques 

3.929,50 15.000,00 18.929,50 

1-27 Despeses imprevistes i 
funcions no classificades 

0,00 150,26 150,26 

3-216 Equips per a processos 
d’informació 

0,00 242,00 242,00 

 

Total altes de crèdits:  15.392,26 € 

Finançament que es proposa:  

Baixes per anul·lacions 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Proposta 
de reducció 

Consignació 
definitiva 

3-227 Treballs realitzats per 
altres empreses 

40.400,00 15.392,26 25.007,74 
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Total finançament:  15.392,26 € 

 
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.  
 
 
7. Informe de morositat del 2n trimestre de 2012 
 
Es dóna compte de l’informe emès per la Intervenció en compliment de la Llei 
15/2010, que presenta el següent resum: 
 

     Dins del període legal Fora del període legal 

Trimestre 
Període mig 
de pagament 

Període mig 
de pagament 

excedit 
Nombre de 
pagaments Import total 

Nombre de 
pagaments Import total 

2n 2012 55 32 96 40.618,26 227 87.228,92 
 
L’alcaldessa informa que durant el 3r trimestre els pagaments han millorat encara 
més i que fora d’alguna factura concreta, en general ja s’està complint el termini 
de pagament. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
8. Sorteig de membres de les meses 
 
Realitzats els sortejos, el Ple acorda formar les següents meses electorals: 
 
Districte 1, secció 1, mesa U 
 

• Presidenta: Maria Rosa López Blanco 
• 1a suplent de la presidenta: Soraya Faridi Ribes 
• 2a suplent de la presidenta: M. Montserrat Morell Pallarès 

 
• 1a vocal: Magdalena Calzada Moré 
• 1a suplent de la 1a vocal: Maria Mercè Orries Quer 
• 2a suplent de la 1a vocal:  Maria del Carmen Perendreu Calzada 

 
• 2a vocal: M. Loreto Flix Pardell 
• 1a suplent de la 2a vocal: M. Rosa Calzada Doladé 
• 2n suplent de la 2a vocal: Manuel Mataix Gabaldón 

 
Districte 1, secció 2, mesa U 
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• Presidenta: Josefa Roca Ibars 
• 1a suplent de la presidenta: Mònica Camí Dealbert 
• 2a suplent de la presidenta: Ana Maria Orries Agustí 
 
• 1r vocal: Esteve Sampietro Botines 
• 1a suplent del 1r vocal:  Ana Maria Prim Espax 
• 2n suplent del 1r vocal: Antonio Juan Zanuy Chimeno 

 
• 2a vocal: Maria Dolores Chimeno Palau 
• 1a suplent de la 2a vocal: Maria Luz Camarasa García 
• 2a suplent de la 2a vocal: Farita Gómez Palau 

 
 
Seguidament l’alcaldessa informa que si es va a casa d’un regidor i ningú no 
n’accepta la notificació, es donarà el tràmit per practicat, i no se li enviarà cap 
missatge per WhatsApp per assabentar-lo de la convocatòria. 
 
 
I essent un quart de nou del vespre, 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 
majoria absoluta, en la sessió ordinària del Ple del dia 19 de desembre de 2012 i 
que ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera 
pàgina la número 366381, i la darrera 366385. 
 
Aitona, 19 de desembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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