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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2014 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dilluns, 22 de desembre 
Horari:  de les 9:10 a les 9:15 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 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Abel Mestre Roca, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació inicial del pressupost del 2015 
4. Aprovació del conveni del personal laboral 
5. Aprovació del pacte del personal funcionari 
6. Ratificació de l’acord de dissolució del Consorci d’Utxesa 
7. Mocions 
8. Informes d’Alcaldia 
9. Assumptes d’urgència 
10. Precs i preguntes 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 2 vots en blanc d’ERC, 
sense que es proposi cap esmena ni es formuli cap observació o queixa sobre el 
seu contingut, els esborrany d’actes següents: 
 
• Sessió ordinària de 7.10.2014 
• Sessió extraordinària de 28.11.2014 
 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decre ts d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets dictats des del darrer Ple ordinari: 
 
• Decret 308/2014, de rectificació de les nòmines i quotes socials del juliol  
• Decret 309/2014, d’aprovació del padró de clavegueram 
• Decret 310/2014, d’aprovació padró de subministrament d’aigua del 1r 

semestre de 2014 
• Decret 311/2014, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

2013 
• Decret 312/2014, d’aprovació d’indemnitzacions a membres d’un tribunal 
• Decret 313/2014, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
• Decret 314/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2014 
• Decret 315/2014, de nomenament d’un funcionari interí 
• Decret 316/2014, d’adscripció a lloc de treball 
• Decret 317/2014, de concessió de subvencions de camins 
• Decret 318/2014, de setena generació de crèdits 
• Decret 319/2014, sobre cancel·lació de garantia definitiva de l’obra de 

millora del camí de Llardecans, exp. G155/2011 
• Decret 320/2014, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 321/2014, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 322/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials del setembre 
• Decret 323/2014, d’aprovació inicial del projecte d’obres d’arranjament de 

l’antiga església de Sant Gaietà, exp. G115/2014 
• Decret 324/2014, de concessió de subvencions del 3r trimestre 
• Decret 325/2014, d’aprovació de dos factures de l’octubre 
• Decret 326/2014, de contractació de màxima urgència i determinació de 

serveis essencials, la part resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Declarar la categoria professional de monitor com a cas 
excepcional en què es permet la contractació de personal laboral, a 
l’efecte de compliment de l’article 21.2 de la Llei 22/2013, de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2014.  

 
Segon.- Aprovar la contractació, el dia 6 d’octubre, com a cas de màxima 
urgència, la Sra. Esther Díaz Ibáñez, com a personal laboral temporal, 
per obra o servei i amb la durada màxima que permeti la consignació 
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pressupostària existent, com a monitora, amb una jornada del 40 %, grup 
E/AP, CD de nivell 10 i complement específic 139,41 euros. 

 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 327/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. U058/2014 
• Decret 328/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. U113/2013 
• Decret 329/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2014 i clavegueram de l’any 2014 
• Decret 330/2014, d’aprovació de factures de la segona quinzena de 

setembre i cinc de l’agost 
• Decret 331/2014, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. 

G086/2014 
• Decret 332/2014, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G117/2014 
• Decret 333/2014, d’exempcions de visats 
• Decret 334/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G105/2014 
• Decret 335/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G007/2014 
• Decret 336/2014, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 337/2014, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G085/2014 
• Decret 338/2014, d'aprovació de l'ingrés de l'ajuntament com a soci a 

l'Associació Nacional de Municipis Afectats per Autopistes i Túnels de 
Peatge, la part resolutòria del qual, diu: 

 
Primer.- La inclusió de l'Ajuntament i l'ingrés com a soci en 
l'ASSOCIACIÓ NACIONAL DE MUNICIPIS AFECTATS PER 
AUTOPISTES I TÚNELS DE PEATGE, perquè quedi efectiva constància 
als efectes de l'ASSEMBLEA CONSTITUENT que es va celebrar el 24 
setembre 2014 a Madrid i on va quedar constituïda aquesta associació.  

 
Segon.- Acceptar els Estatuts de l'ASSOCIACIÓ NACIONAL DE 
MUNICIPIS AFECTATS PER AUTOPISTES I TÚNELS DE PEATGE, així 
com la quota de 300 €.  

 
Tercer.- Facultar àmpliament l’alcaldessa presidenta d'aquesta 
Corporació per a l'adopció de les resolucions i subscripcions de 
documents necessaris per a la formalització i execució d'aquest acord.  

 
Quart.- Nomenar com a representant d'aquest Ajuntament a l’alcaldessa, 
Rosa Pujol Esteve, perquè en el seu nom faci tots els tràmits i gestions 
que siguin necessaris durant la marxa de l'associació. 

 
Cinquè.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seva ratificació. 
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• Decret 339/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A075 
• Decret 340/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A076 
• Decret 341/2014, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 342/2014, d’adjudicació d’un contracte menor amb despesa 

plurianual 
• Decret 343/2014, d’aprovació d’una factura de l’octubre 
• Decret 344/2014, d’aprovació d’una sisena transferència de crèdits 
• Decret 345/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G007/2014 
• Decret 346/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U108/2014 
• Decret 347/2014, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

U022/2014 
• Decret 348/2014, de denegació de devolució de fiança, exp. U035/2011 
• Decret 349/2014, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 
• Decret 350/2014, d’aprovació de factures de la primera quinzena 

d’octubre 
• Decret 351/2014, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut d’aigua del 

2n semestre de 2013 
• Decret 352/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’octubre 
• Decret 353/2014, de pròrroga de llicència d’obres, exp. U113/2013 
• Decret 354/2014, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G007/2014 
• Decret 355/2014, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G123/2014 
• Decret 356/2014, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

G120/2014 
• Decret 357/2014, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

G119/2014 
• Decret 358/2014, de remissió d’un expedient al TSJC 
• Decret 359/2014, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

G121/2014 
• Decret 360/2014, d’aprovació de factures de la segona quinzena 

d’octubre 
• Decret 361/2014, de concessió de llicència d’obres exp. U128/2014 
• Decret 362/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A077 
• Decret 363/2014, d’aprovació de quatre factures  
• Decret 364/2014, d’atorgament de poder per a plets 
• Decret 365/2014, d’aprovació d’un contracte menor 
• Decret 366/2014, d’aprovació de tres factures  
• Decret 367/2014, de nomenament de secretària del Jutjat de Pau 
• Decret 368/2014, de vuitena generació de crèdits 
• Decret 369/2014, d’aprovació d’una setena transferència de crèdits 
• Decret 370/2014, d’aportació al Consorci d’Utxesa 
• Decret 371/2014, de convocatòria de Ple extraordinari 
• Decret 372/2014, de resolució d’expedient G100/2014, de disciplina 

urbanística 
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• Decret 373/2014, de resolució d’expedient G101/2014, de disciplina 
urbanística 

• Decret 374/2014, de nova numeració del carrer Quixeret 
• Decret 375/2014, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

U031/2014 
• Decret 376/2014, d’aprovació de factures de la primera quinzena de 

novembre i tres de la segona 
• Decret 377/2014, d’adjudicació d’un contracte menor d’obres 
• Decret 378/2014, de designació de director facultatiu i de coordinador de 

seguretat del projecte per a la protecció de béns patrimonials 
• Decret 379/2014, de concessió de llicència d’obres, exp. U119/2014 
• Decret 380/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2014 
• Decret 381/2014, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 382/2014, d’aprovació de la 2a certificació i última de l’obra de 

millora del camí de Llardecans i altres 
• Decret 383/2014, d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra  per a 

la protecció de béns immobles a la localitat d’Aitona 
• Decret 384/2014, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte 

d’obres 
• Decret 385/2014, de cessió de crèdits 
• Decret 386/2014, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U033/2012 
• Decret 387/2014, de novena generació de crèdits 
• Decret 388/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2014 i clavegueram de l’any 2014 
• Decret 389/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2014 i clavegueram de l’any 2014 
• Decret 390/2014, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2014 i clavegueram de l’any 2014 
• Decret 391/2014, de concessió de llicència d’obres exp. U134/2014 
• Decret 392/2014, d’aprovació d’una vuitena transferència de crèdits 
• Decret 393/2014, d’aprovació de nòmines i quotes socials del novembre 
• Decret 394/2014, d’aprovació de pagues extres 
• Decret 395/2014, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G131/2014 
• Decret 396/2014, d’aprovació d’una factura  
• Decret 397/2014, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 922 
• Decret 398/2014, de reversió del dret funerari sobre el nínxol 518 
• Decret 399/2014, d’aprovació de factures de la segona quinzena de 

novembre, una d’octubre i dos de desembre 
• Decret 400/2014, de desena generació de crèdits 
• Decret 401/2014, d’adjudicació d’un contracte menor d’obres 
• Decret 402/2014, d’aprovació del límit de despesa no financera de l’any 

2015 
• Decret 403/2014, d’adjudicació del contracte d’obres de la plaça del 

poliesportiu 
• Decret 404/2014, de convocatòria de Ple ordinari 
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Se sotmet a ratificació el decret 338/2014, que s’aprova amb els 6 vots a favor 
de CiU, 1 més del PP i 2 en blanc d’ERC, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
3. Aprovació inicial del pressupost del 2015 
 
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2015, d’acord amb el límit de 
despesa no financera de l’any 2015, aprovat per decret d’Alcaldia 402/2014. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text 
refós de la Llei de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004. 
 
El Ple aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 2 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2015, amb tots 
els seus annexos. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla del personal, la relació/catàleg de llocs i les bases 
d’execució del pressupost. 
 
Tercer.- Exposar-lo al públic en el Butlletí  Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.   
 
Quart.- El  pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació definitiva del 
pressupost, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província, i la plantilla i la 
relació de llocs al BOP i al DOGC. 
 
Cinquè.- Declarar no disponibles els crèdits per als quals no s’ha rebut encara el 
finançament afectat, els quals quedaran automàticament en situació de 
disponibles, totalment o parcial, tan bon punt se’n rebi el finançament afectat. 
 
 
4. Aprovació del conveni del personal laboral 
 
Atès que s’ha arribat a un acord sobre les condicions de treball amb la 
representació del personal laboral de l’Ajuntament d’Aitona. 
 
Atès l’article 38.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
Públic, que estableix que per a la validesa i eficàcia dels acords adoptats en la 
Mesa de Negociació és necessària l’aprovació expressa i formal per l’òrgan 
competent de l’Administració Pública. 
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El Ple aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 més del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer. Aprovar de forma expressa i formal el conveni del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Aitona, fins a 31 de desembre de 2016, sens perjudici que es 
mantingui vigent fins a l’aprovació d’un nou acord. 
 
Segon. Facultar la persona designada per la Comissió Negociadora per a la 
tramitació d’aquest acord. 
 
 
5. Aprovació del pacte del personal funcionari 
 
Atès que s’ha arribat a un acord sobre les condicions de treball amb el personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Aitona. 
 
Atès l’article 38.3 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
Públic, que estableix que per a la validesa i eficàcia dels acords adoptats en la 
Mesa de Negociació és necessària l’aprovació expressa i formal per l’òrgan 
competent de l’Administració Pública. 
 
El Ple aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 2 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer. Aprovar de forma expressa i formal el pacte del personal funcionari de 
l’Ajuntament d’Aitona, fins a 31 de desembre de 2016, sens perjudici que es 
mantingui vigent fins a l’aprovació d’un nou acord. 
 
Segon. Facultar la persona designada per la Comissió Negociadora per a la 
tramitació d’aquest acord. 
 
 
6. Ratificació de l’acord de dissolució del Consorc i d’Utxesa 
 
Atès que des de l’entrada en funcionament del Consorci d’Utxesa s’ha comprovat 
que el pressupost ordinari que s’ha anat gestionant no fa necessari de disposar 
d’un ens amb personalitat jurídica, i que la seua existència minva l’eficiència del 
treball conjunt dels municipis, perquè cal atendre les nombroses obligacions 
formals a les quals està subjecte l’ens, com són la redacció i tramesa d’actes, 
liquidació de quotes socials, IVA, IRPF, aprovació de pressupostos, liquidacions, 
comptes generals, càlcul de morositat, etc. 
 
Atès que la disposició addicional 2a de la Llei de l’Estat 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, modifica la disposició 
addicional 20a de la Llei de l’Estat 30/1992, i estableix que els estatus de cada 
consorci han de determinar que queda adscrit cada exercici pressupostari a una 
altra administració pública. 
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Atès que la disposició transitòria 6a de la Llei 27/2013 estableix que el termini 
per aprovar la modificació acaba el 31 de desembre d’enguany, els tres 
municipis integrants han cregut que era el moment d’adoptar una decisió sobre la 
seua continuïtat o dissolució. 
 
Atès que sense les obligacions formals que es deriven de disposar de 
personalitat jurídica pròpia, les tasques conjuntes es podrien destinar 
exclusivament a la protecció i gestió de l’espai natural protegit i, per tant, es 
guanyaria en agilitat i eficiència, l’acord ha d’anar en el sentit de dissolució, no 
d’adaptació estatutària, el Consell Plenari del Consorci acordà, per unanimitat, 
en sessió d’11.12.2014 la dissolució del Consorci, i manifestar alhora la voluntat 
dels ajuntaments que el formaven de crear una comunitat de municipis, sense 
personalitat jurídica pròpia. 
 
Vist l’article 22.2 dels estatuts del consorci, sobre liquidació de l’ens. 
 
El Ple aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 2 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Únic.- Ratificar l’acord de dissolució del Consorci per a la protecció, gestió, 
preservació, manteniment, i desenvolupament sostenible de l’Espai d’Interès 
Natural d’Utxesa i comunicar-ho als ajuntaments de Torres de Segre i Sarroca de 
Lleida. 
 
 
7. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
8. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
9. Assumptes d’urgència 
 
Per unanimitat dels presents s’acorda incloure a l’ordre del dia el punt següent: 
 
La Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix en 
l’article 25.1b) la competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta 
competència la gestió dels residus urbans i l’article 26.1.b) estableix que els 
municipis han de prestar en tot cas  la recollida de residus i la neteja viària.  
 
L’article 51 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2009, diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la gestió 
dels residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de 
delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols 
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d’acord amb la legislació de règim local.  
 
L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els  
municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o 
associadament i, si escau, els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana dels 
Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus han d'establir el servei de 
deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la 
recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta Llei. 
 
L’article 53 apartats 1 i 2 del text refós de la Llei reguladora dels residus diu el 
següent: 
 
Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus 
municipals tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les 
diverses fraccions de residus. Els municipis han de prestar el servei de recollida 
selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més 
eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial. 
 
En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin 
prestar el servei de recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb 
altres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o 
ens consorciat corresponent, d’acord amb la legislació de règim local aplicable a 
Catalunya.  
 
L’art. 25 del text refós de la Llei d’ organització comarcal de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 4/2003, estableix que els consells comarcals podran exercir 
competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar els municipis; l’article 26 estableix que els consells 
comarcals han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es 
duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les 
prestacions que d’acord amb els articles 66 i 67 del text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, són de 
competència local. 
 
La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que 
adopti (delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix 
un acord plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 
47.2 h) de la Llei 7/1985; 114.3 e) del text refós de la Llei municipal i 309.2 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny.  
 
El Ple aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 2 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar el document genèric de conveni a signar entre el Consell 
Comarcal del Segrià i els ajuntaments d’encàrrec de gestió del servei de recollida 
de residus, el text íntegre del qual consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
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Segon.- Facultar l’alcaldessa per la signatura del conveni entre l’Ajuntament i el 
Consell Comarcal. 
 
Tercer.- Prendre coneixement que el preu de 25,32€/habitant/any (preu que 
prové dels 23€/habitant/any més el 10% d’IVA que actualment s’està aplicant) no 
correspon als 12 anys de vigència del conveni, sinó que aquest estarà supeditat 
a les revisions que s’acordin.  
 
 
10. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
I essent un quart de deu del matí, 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 s’anul·la per error d’impressió el full 
796558E. 
 
Aitona, 31 de març de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
 
 
 
 
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 27 de març de 2015 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796553 E i la darrera 796557 E. 
 
Aitona, 31 de març de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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