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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2014 
Caràcter: ordinària 
Data:  dimarts, 8 d’abril 
Horari: de les 14 a les 14:10 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 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Abel Mestre Roca, regidor 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2013 
4. Aprovació inicial implantació del servei de taxi i del reglament del servei 
5. Aprovació inicial de la modificació de reglaments 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2014 
7. Aprovació del text refós d’una modificació puntual de les NSP 
8. Delimitació del terme municipal amb els altres del Segrià 
9. Delimitació del terme municipal amb un del Baix Cinca 
10. Mocions 
11. Informes d’Alcaldia 
12. Assumptes d’urgència 
13. Precs i preguntes 
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Primerament l’alcaldessa explica el motiu de posar el ple ordinari en aquesta 
hora, i que no és altre que demà s’ha de presentar aprovada a Urbanisme una 
modificació puntual de les Normes perquè pugui passar per la propera Comissió. 
 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, per unanimitat, els esborrany d’actes següents: 
 

 Ordinària de 23.12.2013 
 Extraordinària de 25.2.2014 

 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

 Decret 356/2013, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 
A066 

 Decret 357/2013, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 
A067 

 Decret 358/2013, d’atorgament de poder per a plets 
 Decret 359/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut 

d’aigua del 1r semestre  i clavegueram de l’any 2013 
 Decret 360/2013, d’aprovació d’una sisena transferència de 

crèdits 
 Decret 361/2013, d’aprovació de factures del 26 de novembre al 

20 de desembre 
 Decret 362/2013, de sol·licituds de subvenció del PUOSC 
 Decret 363/2013, d’aprovació de pagues extres 
 Decret 364/2013, d’ampliació de convocatòria 
 Decret 365/2013, d’ampliació de subvenció en espècie 
 Decret 366/2013, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U113/2013 
 Decret 367/2013, de concessió de subvencions del 4t trimestre 
 Decret 368/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U100/2013 
 Decret 369/2013, d’aprovació d’una setena transferència de 

crèdits 
 Decret 370/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del 

desembre 
 Decret 371/2013, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts 

càrrecs 
 Decret 372/2013, d’aprovació de factures del 19 al 31 de 

desembre 
 Decret 373/2013, d’autorització de connexió a la xarxa 
 Decret 374/2013, d’autorització de connexió a la xarxa 
 Decret 375/2013, de concessió d’una bestreta 
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 Decret 1/2014, d’acceptació d’ajudes del PUOSC 
 Decret 2/2014, d’aprovació del pressupost d’execució subsidiària i 

parcial d’unes obres d’urbanització 
 Decret 3/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G120/2013 
 Decret 4/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut de 

connexió a la xarxa d’aigua de  l’any 2013 
 Decret 5/2014, d’autorització d’acumulació 
 Decret 6/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 

A068 
 Decret 7/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U014/2013 
 Decret 8/2014, de correcció d’errades d’una resolució 
 Decret 9/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G120/2013 
 Decret 10/2014, de modificació de l’inventari 
 Decret 11/2014, d’aprovació d’una factura del gener 
 Decret 12/2014, d’acceptació de la donació d’un bé 
 Decret 13/2014, de transmissió provisional dels nínxols 028, 049, 

050, 090, 241 i 719 
 Decret 14/2014, d’execució subsidiària d’una ordre d’execució 
 Decret 15/2014, de correcció d’errades de dos resolucions 
 Decret 16/2014, d’autorització de connexió a la xarxa 
 Decret 17/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, 

exp. G120/2013 
 Decret 18/2014, de concessió de llicència de tinença de gossos 

potencialment perillosos 
 Decret 19/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U005/2014 
 Decret 20/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
 Decret 21/2014, de convocatòria de subvencions 
 Decret 22/2014, de concessió de tarja d’aparcament per a 

minusvàlid 
 Decret 23/2014, de concessió de tarja d’aparcament per a 

minusvàlid 
 Decret 24/2014, d’ampliació d’un termini per a presentar 

al·legacions 
 Decret 25/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U104/2013 
 Decret 26/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U050/2013 
 Decret 27/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U005/2013 
 Decret 28/2014, d’aprovació de la 1a certificació de l’obra de 

reforma de les patologies observades a la llar d’infants 
 Decret 29/2014, de sol·licitud de subvenció del PUOSC 
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 Decret 30/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 
U123/2013 

 Decret 31/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 
U130/2012 

 Decret 32/2014, d’autorització de connexió a la xarxa 
 Decret 33/2014, de devolució de fiança per a la gestió de residus, 

exp. U130/2012 
 Decret 34/2014, de devolució de fiança per a la gestió de residus, 

exp. U097/2013 
 Decret 35/2014, de devolució de fiança per protecció de camins, 

exp. U131/2012 
 Decret 36/2014, d’aprovació de factures de l’1 al 15 de gener 
 Decret 37/2014, de primera generació de crèdits 
 Decret 38/2014, de transmissió d’una llicència d’obertura 

d’establiment 
 Decret 39/2014, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 40/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials del gener 
 Decret 41/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U050/2013 
 Decret 42/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U104/2013 
 Decret 43/2014, de nomenament de secretari interventor 

accidental, la part resolutòria del qual, diu: 
 
Primer.- Nomenar secretari interventor accidental de l’Ajuntament 
d’Aitona, per tal de proveir a la cobertura temporal immediata 
d’aquest lloc de treball, al Sr. Joan Masolet Chimeno, personal 
funcionari que s’estima suficientment capacitat, en règim de 
compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del seu actual 
lloc de treball, i amb els efectes econòmics que pertoquin. 

 
Segon.- Aquest nomenament accidental tindrà vigència limitada a 
la incorporació del funcionari titular de la Secretaria Intervenció, 
amb un màxim de tres mesos, sense possibilitat de pròrroga. 

 
Tercer.- Donar compte del present decret al Ple en la propera 
sessió ordinària que se celebri. 
 

 Decret 44/2014, d’aprovació de factures del 16 al 31 de gener   
 Decret 45/2014, de devolució d’ingressos indeguts de baixes 

d’ofici del padró d’habitants 
 Decret 46/2014, d’aportació al Consorci d’Utxesa 
 Decret 47/2014, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G122/2013 
 Decret 48/2014, de caducitat d’inscripcions padronals 
 Decret 49/2014, de correcció de llicència d’obres, exp. U123/2013 
 Decret 50/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U021/2014 
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 Decret 51/2014, de determinació de la composició d’una mesa de 
contractació  

 Decret 52/2014, de convocatòria de Ple extraordinari 
 Decret 53/2014, de devolució de fiança per a la gestió de residus, 

exp. U041/2011 
 Decret 54/2014, d’aprovació de la 2a certificació de l’obra de 

pavimentació del carrer del Molí 
 Decret 55/2014, d’aprovació de la 2a certificació de l’obra 

d’arranjament del pati de sota del tanatori, al carrer de Fraga 
 Decret 56/2014, d’aprovació de factures de l’1 al 15 de febrer   
 Decret 57/2014, d’aprovació padró de subministrament d’aigua del 
 2n semestre de 2013 
 Decret 58/2014, d’aprovació de la 2a certificació de l’obra de 

reforma de les patologies observades a la llar d’infants 
 Decret 59/2014, de rectificació de l’inventari de béns de l’any 2013 
 Decret 60/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua 

del 2n semestre de l’any 2013 
 Decret 61/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua 

del 2n semestre de l’any 2013 
 Decret 62/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U022/2014 
 Decret 63/2014, d’aprovació definitiva d’un projecte d’obres, exp. 

G121/2013 
 Decret 64/2014, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. 

G016/2014 
 Decret 65/2014, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. 

G087/2013 
 Decret 66/2014, de concessió de llicència ambiental, exp. 

A001/2011 
 Decret 67/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 

A069 
 Decret 68/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 

A070 
 Decret 69/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U071/2013 
 Decret 70/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U072/2013 
 Decret 71/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials del febrer 
 Decret 72/2014, de creació d’una llicència de taxi 
 Decret 73/2014, de remissió dels marcs pressupostaris 
 Decret 74/2014 de transmissió del dret funerari sobre el nínxol 

712 
 Decret 75/2014, d’ampliació del nombre de dígits del pressupost 

inicial, la part resolutòria del qual, diu: 
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Primer.- Ampliar el nombre de dígits dels estats d’ingressos i 
despeses del pressupost inicial de l’any 2014, d’acord amb el 
contingut annex. 

 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, 
per a la seua ratificació. 

 
 Decret 76/2014, d’aprovació de factures del 15 al 28 de febrer  
 Decret 77/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua 

del 2n semestre de l’any 2013 
 Decret 78/2014, sobre interposició d’un recurs de reposició, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Aprovar la presentació d’un recurs de reposició contra la 
resolució del president de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, 
de 21.11.2013, sobre revisió de l’autorització d’abocament 
d’aigües residuals procedents de les poblacions d’Aitona i Seròs 
(riu Segre). 

 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, 
per a la seua ratificació. 

 
 Decret 79/2014, d’esmena de deficiències d’un d’emergències 

municipal 
 Decret 80/2014, de resolució d’un expedient de responsabilitat 

patrimonial, G008/2014 
 Decret 81/2014, de declaració de ruïna, exp. G014/2014 
 Decret 82/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U031/2014 
 Decret 83/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U040/2014 
 Decret 84/2014, d’aprovació d’una factura  
 Decret 85/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua 

del 2n semestre de l’any 2013 
 Decret 86/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 

286 
 Decret 87/2014, d’autorització de trasllat de cadàver 
 Decret 88/2014, de suspensió provisional d’obres i inici 

d’expedient G028/2014, de protecció de la legalitat urbanística 
 Decret 89/2014, de sol·licitud d’una subvenció d’esports 
 Decret 90/2014, de declaració de desistiment d’un expedient 

U036/2013 
 Decret 91/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. 

U124/2013 
 Decret 92/2014, d’anotació d’una obra nova a l’inventari de béns 
 Decret 93/2014, d’aprovació d’una primera transferència de crèdits 
 Decret 94/2014, d’aprovació de 6 factures de març 
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 Decret 95/2014, d’aprovació de la composició de diverses meses 
de contractació 

 Decret 96/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 
A068 

 Decret 97/2014, de declaració d’innecessarietat de llicència de 
parcel·lació 

 Decret 98/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 
U024/2014 

 Decret 99/2014, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, 
exp. G020/2014 

 Decret 100/2014, de devolució de fiança per protecció de camins, 
exp. U009/2014 

 Decret 101/2014, d’aprovació de factures 1a quinzena de març  
 Decret 102/2014, d’aprovació d’un preu públic, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Aprovar el preu públic de visites guiades pel terme, per 
part del personal municipal, a raó de 0,83 € el visitant. 

 
Segon.- L’obligació de pagar el preu públic l’han de suportar els 
visitants i, si són menors, els pares, mares o tutors d’aquests, i 
naix quan s’inicia la prestació del servei o es realitza l’activitat. 
Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament del preu 
públic, aquest servei o activitat no es realitzi, es retornarà l’import 
sencer. 

 
Tercer.- El preu públic s’exigeix en règim d’autoliquidació. 

 
Quart.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici 
de la seua executivitat immediata. 

 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, 
per a la seua ratificació. 
 

 Decret 103/2014, de liquidació del pressupost de l’any 2013 
 Decret 104/2014, d’adjudicació d’un contracte privat 

d’arrendament 
 Decret 105/2014, d’aprovació del padró d’abonament per accés a 

tots els actes de la festa major, excepte la paella 
 Decret 106/2014, d’aprovació de certificats de final d’obra 
 Decret 107/2014, de sol·licitud d’una subvenció de dones 
 Decret 108/2014, d’ampliació del nombre de dígits d’una 

modificació de crèdits, la part resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Ampliar el nombre de dígits de l’estat de despeses de la 
modificació de crèdits 1/2014, que passa a tenir el contingut 
següent: 
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a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

161-22799 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 10,00 10,00 

169-22799 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 10,00 10,00 

321-215 Mobiliari 0,00 10,00 10,00 

335-22609 
Activitats culturals i 

esportives 
0,00 10,00 10,00 

338-223 Transports 0,00 10,00 10,00 

341-22609 
Activitats culturals i 

esportives 
0,00 10,00 10,00 

342-213 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
0,00 10,00 10,00 

342-22110 
Productes de neteja i 

condicionament 
0,00 10,00 10,00 

412-22603 Publicació en diaris oficials 0,00 10,00 10,00 

432-23120 
Locomoció del personal no 

directiu 
0,00 10,00 10,00 

454-78 
A famílies i institucions sense 

afany de lucre 
0,00 10,00 10,00 

491-22100 Energia elèctrica 0,00 10,00 10,00 

912-22601 
Atencions protocol·làries i 

representatives 
0,00 10,00 10,00 

 

Total altes de crèdits:  130,00 € 
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b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

932-22708 
Serveis de recaptació a 

favor de l’entitat 
40.100,00 130,00 39.970,00 

 
 

Total baixes de crèdits:  130,00 € 

 
 

Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, 
per a la seua ratificació. 

 
 Decret 109/2014, d’incorporació de romanents 
 Decret 110/2014, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat, i ratifica, amb els 5 vots a favor de CiU, 1 més 
del PP, i 1 en blanc d’ERC, els números 75, 78, 102 i 108. 
 
 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2013 
 
Es dóna compte al Ple de la següent resolució: 
 

“Decret 103/2014, d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2013 
 
Atès que s’ha elaborat la liquidació del pressupost de l’any 2013, en la qual 
s’inclouen baixes d’obligacions reconegudes que no havien estat aprovades 
anteriorment per Ple o Alcaldia, però que no responien a la realitat. 
 
Vistos els informes de la Intervenció 9/2014 i 10/2014, aquest sobre estabilitat. 
 
En ús de les competències que em confereix l’article 191.3.2n del Text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes locals, 
 

RESOLC: 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013. 

Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost, per mitjans 
telemàtics, a les administracions estatal i autonòmica.  
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Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.” 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
4. Aprovació inicial de la implantació del servei taxi i del reglament del 
servei 
 
Atès l’article 159 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en 
endavant, ROAS), que estableix que la creació de serveis s’ha d’instrumentar 
mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que 
estableixi el règim jurídic de la prestació. 
 
Atès que s’han elaborats els documents esmentats per a la implantació del 
servei de taxi, escau de seguir els tràmits de l’article 160 del ROAS per a la legal 
implantació del servei i de l’article 63 per a l’aprovació del reglament regulador. 
 
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 5 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació del servei de taxi i el seu reglament 
regulador, el text del qual consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient instruït per a la implantació del 
servei, integrat per la memòria justificativa, el projecte d’implantació i el 
reglament regulador, mitjançant anuncis que s’han d’inserir al BOP, al DOGC i al 
tauler d’anuncis de la corporació; i sotmetre al mateix tràmit el reglament 
regulador del servei, mitjançant edictes al BOP, DOGC, diari La Mañana, tauler 
d’anuncis i audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, quedarà 
aprovat definitivament el projecte d’establiment del servei i el seu reglament 
regulador, del qual se n’ordenarà la publicació oficial, prèvia tramesa 15 dies 
abans a les administracions estatal i autonòmica. 
 
 
El Sr. Francesc Roca pregunta qui hi podrà optar. L’alcaldessa respon que 
tothom. 
 
 
5. Aprovació inicial de la modificació de reglaments 
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Atès que al BOP núm. 231, de 16.12.2013, s’hi publicà el reglament del servei de 
formació no reglada, tallers i telecentre. 
 
Atès que el 31.12.2013 entrà en vigor la Llei de l’Estat 27/2013, dita de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, que al seu nou article 25.1 l) 
atribueix als municipis, com a competència pròpia, l’ocupació del temps lliure, 
àmbit material al qual precisament va destinat el reglament esmentat, per la qual 
cosa, per a major claredat en la interpretació, es considera convenient d’adaptar 
la terminologia emprada. 
 
Atès que per altra banda s’ha detectat una omissió en un fitxer de dades 
personals, cal aprofitar per esmenar-la. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del reglament del servei de formació 
no reglada, tallers i telecentre, en els termes següents: 
 
 

REGLAMENT DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DEL TEMPS LLIURE 
 
Article 1. Objecte 
És l’objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei 
públic de d’ocupació del temps lliure. 
 
Article 2. Competència per a l’exercici de l’activitat 
El servei públic és assumit per l’Ajuntament com a propi, en virtut de les 
competències que atorga l’article 66.3 n) del text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya i 25.2. l) de la Llei de l’Estat 7/1985. 
 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació d’un fitxer de dades de caràcter 
personal, en els termes següents: 
 

- Padrons fiscals i LID 
Nom del fitxer i descripció del tractament. Nom del fitxer: Padrons fiscals i 
LID.  
Tipus de tractament: Automatitzat. 
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer. 
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF; nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon.  
Dades de circumstàncies socials: propietats o possessions 
Dades economificofinanceres i d’assegurances: Inversions, patrimoni; 
dades bancàries 
Finalitat del fitxer i usos previstos: elaboració de padrons fiscals i 
liquidacions individuals, recaptació tributària, tresoreria, gestió econòmica, 
gestió cadastral, gestió fiscal, comprovar el compliment de les obligacions 
tributàries, gestionar els pagaments i els cobraments 
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Afectats: Persones obligades al pagament dels impostos municipals. 
Procediment de recollida: formulari. 
Procedència: El propi interessat o el seu representant legal; altres 
persones físiques diferents de l’interessat o del seu representant; registres 
públics; d’administracions públiques. 
Nivell de Seguretat: Nivell mitjà 
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, administracions 
tributàries i òrgans judicials. 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 

 
Tercer.- Sotmetre a informació pública ambdues modificacions, pel termini de 
trenta dies hàbils, mitjançant edictes al BOP, DOGC, diari La Mañana, tauler 
d’anuncis i audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
Quart.- En cas que no es presentin al·legacions ni reclamacions, es trametrà 
còpia fefaent d’ambdues modificacions al Servei Territorial d’Administració Local 
de la Generalitat, a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Lleida i, 
transcorreguts 15 dies sense que hagin formulat requeriment, se n’ordenarà la 
publicació íntegra al BOP i en extracte al DOGC.  
 
 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2014 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2014, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2015. 
 
Atès que cal reformar les bases d’execució del pressupost, per ampliar l’abast de 
les subvencions que pot atorgar l’Ajuntament. 
 
Atès l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004 i, per remissió d’aquest, el 169 del 
mateix text legal. 
 
Vistos els informes favorables de la Intervenció, números 11/2014 i 12/2014, 
aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i 1 més 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 1/2014, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

 

a) Altes de crèdits: 
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Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

155-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

155-22603 Publicació en diaris oficials 0,00 10,00 10,00 

155-635 Mobiliari 0,00 10,00 10,00 

161-22100 Energia elèctrica 0,00 10,00 10,00 

161-22101 Aigua 0,00 10,00 10,00 

161-22110 
Productes de neteja i 

condicionament 
0,00 10,00 10,00 

161-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

162-203 
Arrendaments de maquinària, 

instal·lacions i utillatge 
0,00 10,00 10,00 

164-22100 Energia elèctrica 0,00 10,00 10,00 

164-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

164-22799 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 10,00 10,00 

165-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

169-22100 Energia elèctrica 0,00 10,00 10,00 

171-22110 
Productes de neteja i 

condicionament 
0,00 10,00 10,00 

171-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

312-22110 
Productes de neteja i 

condicionament 
0,00 10,00 10,00 

313-22799 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 10,00 10,00 
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321-22103 Combustibles i carburants 0,00 10,00 10,00 

321-22105 Productes alimentaris 0,00 10,00 10,00 

321-22110 
Productes de neteja i 

condicionament 
0,00 10,00 10,00 

321-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

321-623 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
0,00 10,00 10,00 

323-22799 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 10,00 10,00 

332-215 Mobiliari 0,00 10,00 10,00 

332-629 
Altres inversions noves 

associades al funcionament 
operatiu dels serveis 

0,00 10,00 10,00 

336-682 Edificis i altres construccions 10.724,45 40.000,00 50.724,45 

341-22799 
Altres inversions noves 

associades al funcionament 
operatiu dels serveis 

0,00 10,00 10,00 

342-22100 Energia elèctrica 0,00 10,00 10,00 

342-22103 Combustibles i carburants 0,00 10,00 10,00 

342-22112 
Subministraments de material 

electrònic, elèctric i de 
telecomunicacions 

0,00 10,00 10,00 

342-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

410-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

410-22501 
Tributs de les comunitats 

autònomes 
0,00 10,00 10,00 

419-21301 Maquinària, instal·lacions 0,00 10,00 10,00 
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tècniques i utillatge 

419-22100 Energia elèctrica 0,00 10,00 10,00 

442-22100 Energia elèctrica 0,00 10,00 10,00 

454-22110 
Productes de neteja i 

condicionament 
0,00 10,00 10,00 

454-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

454-633 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
4.000,00 66.000,00 70.000,00 

454-635 Mobiliari 0,00 10,00 10,00 

920-12101 Complement específic 0,00 25.913,02 25.913,02 

920-22103 Combustibles i carburants 0,00 10,00 10,00 

920-22105 Productes alimentaris 0,00 10,00 10,00 

920-22110 
Productes de neteja i 

condicionament 
0,00 10,00 10,00 

920-22199 Altres subministraments 0,00 10,00 10,00 

920-22201 Comunicacions postals 0,00 10,00 10,00 

920-22299 
Altres despeses en 

comunicacions 
0,00 10,00 10,00 

920-22603 Publicació en diaris oficials 0,00 10,00 10,00 

920-22699 Altres despeses diverses 0,00 10,00 10,00 

920-359 Altres despeses financeres 0,00 10,00 10,00 

922-12101 Complement específic 0,00 15.762,18 10,00 

 

Total altes de crèdits:  148.145,20 € 
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b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

920-12100 
Complement de 

destinació 
35.740,44 25.913,02 9.774,80 

922-12100 
Complement de 

destinació 
19.403,16 15.762,18 3.640,98 

932-22708 
Serveis de recaptació a 

favor de l’entitat 
39.970,00 470,00 39.500,00 

 
 

Total baixes de crèdits:  42.145,20 € 

 
c) Romanent líquid de tresoreria disponible: 106.000 € 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i anunciar-ho al 
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 i s’enviarà còpia de l’expedient a les administracions estatal i 
autonòmica. 
 
 
7. Aprovació del text refós d’una modificació puntual de les NSP 
 
Atès l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, de 7.2.2014, pel 
qual s’aprova definitivament la modificació dels articles 7, 16, 25, 26 i 66 i ajust 
d’alienació del carrer Pau Casals de les Normes subsidiàries de planejament, 
supeditat  a la presentació d’un text refós que incorporés diverses prescripcions 
sobre l’article 66. 
 
Vista la proposta formulada pel tècnic redactor, 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar el text refós de la modificació dels articles 7, 16, 25, 26 i 66 i 
ajust d’alienació del carrer Pau Casals de les Normes subsidiàries de 
planejament, el contingut del qual consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
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Segon.- Trametre un certificat d’aquest acord al Servei Territorial d’Urbanisme de 
Lleida, juntament amb el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d’ordenació en suport informàtic i en format de tractament de textos, en 
compliment de l’article 18 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per 
Decret 305/2006, i de l’Ordre PTO/343/2005. 
 
 
8. Delimitació del terme municipal amb els altres del Segrià 
 
Atès que actualment el terme d’Aitona només es troba delimitat amb el de Torres 
de Segre, i que per a completar el mapa del municipi, cal que es trobi delimitat 
en relació amb els altres municipis veïns, cosa que pot evitar problemes futurs, 
com poden ser incerteses sobre l’abast del terme a l’hora d’atorgar llicències 
d’obres.  
 
Atès l’article 28 del Decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades 
i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar l’inici dels expedients de delimitació del terme d’Aitona amb els 
termes de Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida, Seròs i Soses, amb la finalitat i 
l’objectiu que consten als antecedents. 
 
Segon.- Nomenar una comissió comuna per a la delimitació dels termes de 
Llardecans, Maials, Sarroca de Lleida, Seròs i Soses amb el d’Aitona, constituïda 
per: 
 

 Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
 Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
 Cristian Cimadevilla Magrí, secretari interventor 
 Paquita Carrera Combarros, tècnica 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i a la resta de municipis afectats, per tal que nomenin, per acord 
plenari, en el termini de dos mesos a comptar de la data de recepció de la 
comunicació, una comissió igual a l'esmentada anteriorment.  
 
 
9. Delimitació del terme municipal amb un del Baix Cinca 
 
Atès que actualment el terme d’Aitona només es troba delimitat amb el de Torres 
de Segre, i que per a completar el mapa del municipi, cal que es trobi delimitat 
en relació amb els altres municipis veïns, cosa que pot evitar problemes futurs, 
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com poden ser incerteses sobre l’abast del terme a l’hora d’atorgar llicències 
d’obres.  
 
Atesos els articles 2 i 6 del Reial decret 3426/2000, pel qual es regula el 
procediment de delimitació de termes municipals que pertanyen a diferents 
comunitats autònomes, aplicable en relació amb el municipi de Fraga. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del terme d’Aitona amb el de 
Fraga. 
 
Segon.- Nomenar una comissió per a la delimitació dels termes d’Aitona i Fraga, 
constituïda per: 
 

 Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
 Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
 Abel Mestre Roca, regidor 
 Cristian Cimadevilla Magrí, secretari interventor 
 Paquita Carrera Combarros, enginyera tècnica agrícola 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Fraga i sol·licitar-li que 
constitueixi la seua comissió en el termini màxim d’un mes. En cas que no ho faci 
així, adreçar-se a la Direcció General competent de l’Estat, juntament amb els 
antecedents, còpia d’aquest acord i, si escau, de l’emès per l’Ajuntament de 
Fraga. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i a la Diputació de Lleida, per tal que designin, en un termini màxim 
de 15 dies hàbils, un màxim de 3 representants per a incorporar-lo a la comissió, 
advertint que si no ho fan així en el termini assenyalat, s’entendrà que hi 
renuncien, tal com preveu l’article 2.2 del Reial decret 3426/2000. 
 
 
10. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
11. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
12. Assumptes d’urgència 



      

 19

 
Per unanimitat, s’acorda incloure a l’ordre del dia la proposta següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS 
DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01) 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  
destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), 
a l’empresa Endesa Energia SAU, havent-se formalitzat el corresponent 
contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, 
des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris 
que tot seguit es detallen: 
 
 

Terme d’energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’acord 
marc entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i Endesa Energia 
SAU. Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà 
la modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus 
unitaris que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   
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Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 
138,23
1 

119,31
9 85,149 0,000 0,000 

0,00
0 

6.1 TP-DH6B 
171,40
5 

138,41
5 

114,81
5 

90,87
5 

84,75
6 

69,5
20 

 
 
Tercer.- En data 21.7.2010 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’acord 
marc de subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa 
Energia SAU. 
 
Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la 
proposta d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un 
termini de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, 
havent-se notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va 
mostrar la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula 
setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) quant als períodes de pròrroga de la durada 
del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació 
als ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) quant a l’adjudicació i formalització 
dels contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (en 
endavant, TRLCSP), aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, pel que fa a la 
formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts 
del contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament d’Aitona prorroga l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
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membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 

Terme d’energia    Terme de potència   

       Preus (€/MWh)   Euros/ kW i any   

P1 P2 P3  P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

       

 
 
Preus terme de potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).   

 
Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  
  PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 
138,23
1 

119,31
9 85,149 0,000 0,000 

0,00
0 

6.1 TP-DH6B 
171,40
5 

138,41
5 

114,81
5 

90,87
5 

84,75
6 

69,5
20 

 
 
Tal com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels 
preus serà actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes 
de l’any anterior.  
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al 
Consorci Català pel Desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6a, 08007, 
Barcelona). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU com a empresa 
adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de subministrament 
d’electricitat.  
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La proposta queda aprovada amb els 5 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i 1 més 
del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació. 
 
 
13. Precs i preguntes 
 
El Sr. Jaume Izcara prega que es netegi el mur del C/ del Pare Palau. El Sr. 
Miquel Bosch diu que així es farà, i el Sr. Izcara reclama celeritat, perquè el 
problema fa 6 mesos que dura. 
 
 
I essent les dos i deu minuts del migdia, 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 1 de juliol de 2014 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796508 E i la darrera 796518 E. 
 
Aitona, 2 de juliol de 2014 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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