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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2015 
Caràcter: extraordinària 
Data:  dijous, 2 de juliol 
Horari: de les 21:30 a les 21:50 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Albert Agustí Sánchez, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

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

2. Fixació del règim de sessions plenàries  
3. Creació de la junta de govern local 
4. Creació de la comissió especial de comptes 
5. Fixació del règim de notificació als membres d’òrgans col·legiats 
6. Establiment del règim econòmic dels membres de la corporació 
7. Nomenament de representants de la Corporació als consells escolars 
8. Nomenament de tresorers 
9. Modificació de la composició de les comissions de delimitació del terme 

d’Aitona amb els altres del Segrià 
10. Modificació de la composició de la comissió de delimitació del terme 

d’Aitona amb el de Fraga 
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11. Donar compte del decret de nomenament de tinents d’alcalde 
12. Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia en altres regidors 
13. Adjudicació d’un contracte de cessió d’ús per a gas natural 
14. Autorització de redacció de projectes independents 
15. Aprovació de la proposta de festes locals per l’any 2016 
16. Aprovació inicial de la 3a modificació d’ordenances fiscals 
17. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4/2015 

 
Abans d’iniciar l’ordre del dia, l’alcaldessa excusa l’assistència del regidor Albert 
Agustí Sánchez. 
 
 
A) APARTATS REFERENTS AL CARTIPÀS 
 
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 
Gaietà Capell Companys 
Damià Jornet Agustí 
Abel Mestre Roca 
Albert Agustí Sánchez 
 
Portaveu: Damià Jornet Agustí 
 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal 
 
Pau Blanco Espax 
Josep Flix Santaeulalia 
Francesc Roca Masot 
 
Portaveu: Josep Flix Santaeulalia 
 
Partit Popular 
 
Jaume Izcara Camí 
 
Portaveu: Jaume Izcara Camí 
 
 
2. Fixació del règim de sessions plenàries  
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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. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 més del PP, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Establir que el ple es reunirà de forma ordinària cada 3 mesos, termini 
que es podrà escurçar o allargar un màxim de 20 dies, tot respectant la mitjana 
anual de 4 plens. 
 
Segon.- L’Alcaldia determinarà en cada cas el dia concret i l’hora de celebració 
de la sessió, que haurà de fer-se de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 
22 del vespre. 
 
 
3. Creació de la junta de govern local 
 
Atès que l’article 20 b) de la Llei de l’Estat 7/1985, reguladora de les bases del 
règim local, i 48.1 b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, permeten que en un municipi 
com Aitona es creï la junta de govern local o comissió de govern, si així ho 
acorda el ple de la corporació. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Crear en l’organització municipal la junta de govern local o comissió de 
govern, com a òrgan d’assistència a l’Alcaldia en l’exercici de les seues funcions, 
i com a òrgan col·legiat municipal resolutori de les competències que li deleguin 
el ple o l’alcaldia. 
 
Segon.- L’alcaldia ha de convocar la sessió constitutiva de la junta de govern 
local o comissió de govern, dins dels 10 dies següents a aquell en què designi 
els membres que la integren, d’acord amb l’article 112.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986. 
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4. Creació de la comissió especial de comptes 
 
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 disposa l’article 48.1 c) del text legal citat. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 més del PP, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
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: 
 

 Maria Antonieta Royes Valls, en representació del grup de Convergència i 
Unió, tindrà 7 vots a la comissió 

 Francesc Roca Masot, en representació del grup d’Esquerra Republicana 
de Catalunya – Acord Municipal, tindrà 3 vots 

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

 
En acabar aquest punt arriben els regidors d’Esquerra, Pau Blanco, Francesc 
Roca i Josep Flix. 
 
 
5. Fixació del règim de notificació als membres d’òrgans col·legiats 
 
Atès que es considera que s’ha d’ampliar l’abast del sistema de notificacions 
electròniques als membres dels òrgans col·legiats que es va aprovar durant 
l’anterior mandat corporatiu, per tal que inclogui també la junta de govern local, la 
desconvocatòria de sessions i la tramesa d’actes. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 altre més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Les convocatòries, desconvocatòries i trameses d’actes de les sessions 
del ple, de la junta de govern local i de la comissió especial de comptes ja siguin 
ordinàries, extraordinàries o urgents, s’entenen vàlidament notificades quan els 
diferents regidors hagin tingut la possibilitat d’accedir per mitjans telemàtics a la 
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tramesa, a través d’intent de notificació electrònica adreçat al seu correu 
electrònic o al número de mòbil conegut o que hagin indicat expressament. Si no 
n’han indicat cap i es desconeixen, es podrà adreçar la notificació electrònica al 
portaveu del grup i, si això no és possible, la notificació s’intentarà realitzar en 
paper al portaveu del grup o al regidor de què es tracti. 
 
Segon.- 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, com també l’altre documentació dels assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
6. Establiment del règim econòmic dels membres de la 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, 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, 3 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 la següent relació de càrrecs que desenvoluparan les seves 
funcions amb dedicació parcial: 
 
Càrrec Tipus de 

dedicació 
Percentatge 
de dedicació 

Salari brut mensual  
(12 pagues) 

1a tinenta d’alcalde Parcial     20 % 500 
2n tinent d’alcalde Parcial     20 % 500 
Regidor 
d’Ensenyament i 
Promoció Econòmica 

Parcial     20 % 500 

Regidors de Joventut i 
Esports 

Parcial     12 % 300, cadascun 

 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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. 
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Quart.- Els membres de la junta de govern local que no tinguin establerta 
dedicació tenen dret a percebre assistències a raó de 250 € bruts per sessió, 
amb un màxim anual per assistències de 6.000 €.  
 
Cinquè.- Els membres del ple que no tinguin establerta dedicació tenen dret a 
percebre assistències a raó de 10 € bruts per sessió.  
 
Sisè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província. 
 
L’alcaldessa manifesta que renuncia a la percepció d’assistències. El Sr. Josep 
Flix demana la paraula una vegada votat el punt, que li és negada per 
l’alcaldessa. 
 
 
7. Nomenament de representants de la Corporació als consells escolars 
 
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 i 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Designar com a representant titular de l’ajuntament als consells escolars 
del municipi, el 2n tinent d’alcalde, Miquel Bosch Senan; i com a suplent el 
regidor Damià Jornet Agustí. 
 
Segon.- Comunicar-ho als centres docents corresponents. 
 
 
8. Nomenament de tresorers 
 
A la plantilla de personal d’aquest Ajuntament no existeix la plaça de tresoreria, 
ni tampoc cap plaça de funcionari d’administració general adscrita a les funcions 
pròpies del càrrec. 
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La carència de la plaça és, per altra banda, normal, atès que el volum dels 
moviments de fons no justifica el cost d’una plaça de plantilla. 
 
Atès que la disposició transitòria sisena de la Llei de l’Estat 27/2013, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix que mentre no 
s’aprovi un Reglament sobre el personal amb habilitació de caràcter nacional, i 
en allò que no s’oposi a aquesta Llei, roman vigent la normativa reglamentària 
referida als habilitats estatals. 
 
Atès que a Catalunya, la normativa sobre habilitats estatals és el Decret 
195/2008, la disposició transitòria primera in fine del qual estableix que la 
responsabilitat administrativa de les funcions de tresoreria, comptabilitat i 
recaptació en les entitats locals amb secretaries de classe tercera podrà ser 
atribuïda a un o una membre de la corporació o a un funcionari o una funcionària 
d’aquesta, es considera convenient fer ús d’aquesta possibilitat, com ja és 
tradicional en aquest ajuntament, i atribuir les responsabilitats de tresoreria a un 
membre de la corporació. 
 
Atesa la Instrucció 2a de l’Ordre de 16 de juliol de 1963. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Acordar el desenvolupament de la funció de tresoreria mitjançant la 
modalitat de designació de membres de la Corporació.  
 
Segon.- Designar tresorera la regidora Maria Antonieta Royes Valls. En cas 
d’absència, vacant o malaltia, el substituirà el regidor Damià Jornet Agustí. 
 
Tercer.- Aquests nomenaments romandran vigents fins que el Ple no ho disposi 
altrament o bé fins que els regidors perdin la condició d’electes. 
 
Quart.- Comunicar a les entitats bancàries que els tres clauers seran 
l’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve, el secretari interventor, Cristian Cimadevilla 
Magrí i un dels dos tresorers adés designats. 
 
 
9. Modificació de la composició de les comissions de delimitació del terme 
d’Aitona amb els altres del Segrià 
 
Atès que enguany s’han aprovat les actes de delimitació del terme d’Aitona amb 
els de Llardecans, Sarroca de Lleida, Seròs i Soses, mitjançant les comissions 
nomenades per acord de Ple de 8.4.2014. 
 
Atès l’article 28.4 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, estableix que si durant la tramitació de 
l'expedient de delimitació es produeix la renovació del consistori degut a un 
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procés d'eleccions municipals, s'ha de ratificar la comissió de delimitació 
territorial que ja hi ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Nomenar una nova comissió comuna per a la delimitació dels termes de 
Llardecans, Sarroca de Lleida, Seròs i Soses amb el d’Aitona, constituïda per: 
 

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

 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals i a la resta de municipis afectats, per tal que ratifiquin o modifiquin 
els nomenaments efectuats. 
 
El Sr. Jaume Izcara pregunta si l’oposició podria col·laborar amb les comissions. 
L’alcaldessa respon que no s’ha previst que en formin part, però que si vol 
col·laborar se l’avisarà a les reunions que es facin. 
 
 
10. Modificació de la composició de la comissió de delimitació del terme 
d’Aitona amb el de Fraga 
 
Atès que per acord de Ple de 8.4.2014 es va nomenar la comissió encarregada 
de la delimitació del terme d’Aitona amb el de Fraga, que cal adaptar a la nova 
composició de la corporació.  
 
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 6 vots a favor de CiU i 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- 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 
 Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
 Abel Mestre Roca, regidor 
 Cristian Cimadevilla Magrí, secretari interventor 
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 Paquita Carrera Combarros, enginyera tècnica agrícola 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida, per tal que designi, en 
un termini màxim de 15 dies hàbils, un màxim de 3 representants per a 
incorporar-los 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. 
 
 
11. Donar compte del decret de nomenament de tinents d’alcalde 
 
El Ple es dóna per assabentat del decret 158/2015, de 13 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, aprovat per Decret legislatiu 2/2003. 
 
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: Gaietà Capell Companys 
 

Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri.  
 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, sens perjudici de la seua executivitat immediata. 
 
Quart.- Notificar-ho als interessats.” 
 
 
12. Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia en altres regidors 
 
El Ple es dóna per assabentat del decret 159/2015, de 13 de juny, de delegació 
d’atribucions que, transcrit literalment, diu: 
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“Atès que l’article 56.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, 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) 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: 
 

a) Serveis 
b) Vies públiques urbanes 
c) Enllumenat públic 
d) Aigua i clavegueram 
e) Neteja viària i recollida de residus 
f) Jardineria 
g) Manteniment 
h) Mercats 
i) Cementiri 
j) Salut 
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L’exercici d’aquestes competències les assumirà sota el nom de regidor de 
Serveis. 
 
Quart.- Conferir al regidor Damià Jornet Agustí una delegació especial per a 
l’impuls, control i supervisió de la política municipal en les àrees següents: 
 

a) Ensenyament 
b) Promoció Econòmica 

 
Les tasques que se li confereixen en virtut d’aquesta delegació especial les 
exercirà sota el nom de regidor d’Ensenyament i Promoció Econòmica. 
 
Cinquè.- Conferir als regidors Abel Mestre Roca i Albert Agustí Sánchez una 
delegació especial i indistinta per a l’impuls, control i supervisió de la política 
municipal en les àrees següents: 
 

a) Joventut 
b) Esports 

 
Les tasques que se’ls confereixen en virtut d’aquesta delegació especial les 
exerciran sota el nom de regidors de Joventut i Esports. 
 
Sisè.- 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 15 de juny de 2019. 
 
Setè.- Delegar en els deu regidors actuals, indistintament, les competències que, 
per a autoritzar matrimonis, atribueixen a aquesta Alcaldia l’article 51.1 i 
següents del Codi Civil de l’Estat, sempre que, prèviament, s'hagi instruït i resolt 
l'expedient previst en l'article 56 de tal text normatiu. 
 
Vuitè.- No obstant les esmentades delegacions, aquesta Alcaldia podrà 
autoritzar matrimonis, i s’haurà d'entendre avocada la competència per a 
autoritzar un matrimoni concret quan intervingui directament en l'autorització d'un 
matrimoni concret.  
 
Novè.- Les matèries no compreses en les delegacions anteriors, com són 
l’impuls, control i supervisió de les polítiques municipals de  
 

a) Urbanisme 
b) Patrimoni històric i artístic 
c) Benestar Social 
d) Promoció de la dona  
e) personal,  
f) protecció de dades,  
g) i altres, s’entén que queden reservades a l’Alcaldia. 

 
Desè.- Publicar-ho al BOP, sens perjudici de la seua executivitat immediata. 
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Onzè.- Notificar-ho als interessats.” 
 
S’acorda trametre el resultat de l’organització aprovada a la Generalitat de 
Catalunya, per EACAT. 
 
 
B) APARTATS ALIENS AL CARTIPÀS 
 
13. Adjudicació d’un contracte de cessió d’ús per a gas natural 
 
Atès el plec de clàusules particulars de l’expedient G011/2015, per a cedir en ús 
una porció de 2.397,81 m² de la finca registral 4.344, inscrita a l’inventari general 
de béns i drets de l’Ajuntament com a finca 502, bé patrimonial 479. 
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat a la 
legislació patrimonial, local i contractual, amb anunci publicat al BOP núm. 67, de 
9.4.2015. 
 
Efectuada l’obertura de pliques, se n’ha obtingut el següent resultat, amb només 
un licitador:  
 

 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. ofereix dur a terme l’objecte 
del contracte per import inicial de 2.000 € anuals i un IVA inicial de 420 € 
més. 

 
Per tant, l’oferta econòmicament més avantatjosa és l’únic formulada. 
 
Atès que d’acord l’article 151.2 del TRLCSP, no s’ha requerit el licitador que ha 
presentat l’oferta més avantatjosa perquè presentés els certificats d’estar al 
corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social, perquè ja l’havia incorporat al sobre A. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 altre més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Adjudicar a GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. el contracte de 
cessió d’ús d’una porció de 2.397,81 m² de la finca registral 4.344, inscrita a 
l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament com a finca 502, bé patrimonial 
479, per un import inicial de 2.000 € anuals i un IVA inicial de 420 € més, i una 
durada de 50 anys, subjecte al plec de clàusules particulars. 
 
Segon.- Requerir l’adjudicatari perquè en el termini màxim de QUINZE DIES 
NATURALS següents a aquell en què rebin la notificació de l’adjudicació, 
comparegui a formalitzar el contracte, amb l’original del seu DNI o còpia 
confrontada. 
 
Tercer.- Publicar el resultat del procediment al perfil del contractant. 
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Quart.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari. 
 
L’alcaldessa manifesta que aquest contracte permetrà una inversió de més de 
400.000 € a Aitona, i que s’hi podrà connectar qui vulgui. Que la planta de gas 
s’instal·larà a la potabilitzadora i que pagaran cada any 2.000 € més IVA. 
 
El Sr. Josep Flix pregunta si la ramificació inclourà el casc antic, i la batllessa li 
respon que de moment l’Avinguda 27 de Gener, i que en funció de la demanda 
s’anirà ampliant. Afegeix que enguany els únics municipis on s’instal·larà gas 
seran Aitona, Seròs, Organyà, i pocs pobles més. 
 
El Sr. Josep Flix pregunta si s’ha pensat per aprofitar l’obertura dels carrers per 
posar fibra òptica o clavegueram nou. 
 
L’alcaldessa respon que aquest punt l’estan tractant els responsables de 
telecomunicacions de la Generalitat.  
 
 
14. Autorització de redacció de projectes independents 
 
L’apartat 11 de la disposició addicional segona del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, preveu 
que en els municipis de menys de 5.000 habitants, en els contractes d’obra el 
període d’execució de les quals excedeixi al del pressupost anual, es podran 
redactar projectes independents relatius a cadascuna de les parts de l’obra, 
sempre que aquestes siguin susceptibles d’utilització separada en el sentit de 
l’ús general o del servei, o puguin ser substancialment definides, i precedeixi 
autorització concedida pel Ple de la Corporació, adoptada amb el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres.  
 
En aquest sentit, hom considera necessària la redacció de diferents projectes per 
a les obres de protecció dels habitatges d’Aitona que afronten amb la serra de 
darrere del C/ Pare Palau, atès que, per una banda, els diferents trams que són 
objecte d’actuació són susceptibles d’utilització (en el sentit de protecció) 
separada i, per altra banda, la seua execució depèn completament de la 
consecució de subvencions d’altres administracions, que es reparteixen en les 
anualitats 2014 i 2015. 
 
Atesos els articles 57.3 i 67.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 altre més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Únic.- Autoritzar, amb els efectes dels articles 57.3 i 67.2 de la Llei de l’Estat 
30/1992, la redacció de projectes independents per a les obres de protecció dels 
habitatges d’Aitona que afronten amb la serra de darrere del C/ Pare Palau. 
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15. Aprovació de la proposta de festes locals per l’any 2016 
 
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació ha iniciat la preparació de l’Ordre 
festes locals de Catalunya per a l’any 2016. 
 
Atès l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local. 
 
Atès l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que indica que la 
competència per establir les dues festes locals correspon al Ple. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 altre més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Únic.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat les 
següents dates com a festes locals per a l’any 2016: 
 
20 de maig (divendres) i 2 de setembre (divendres)” 
 
 
16. Aprovació inicial de la 3a modificació d’ordenances fiscals 
 
Atès que cal modificar l’ordenança fiscal número 6, sobre l’escola bressol, per 
rebaixar el preu del període estival. 
 
Atès que cal modificar l’ordenança fiscal número 14 per donar un millor 
tractament a les fuites d’aigua. 
 
Atès que es pot aprofitar la modificació per donar més possibilitats als usuaris del 
servei de carmanyola i millorar aspectes molt puntuals d’altres ordenances 
fiscals. 
 
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 altre més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 6, 
reguladora de la taxa de l’escola bressol, amb efectes a 1.7.2015, que quedaria 
en els termes següents:  
 
Article 6. Quota tributària 
La quantia de la taxa es determina aplicant les tarifes següents: 
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  Escola Bressol “Els Tabollets” 
Euros per 

alumne 
1. Material i matrícula del curs o renovació, feta abans de l’1 d’octubre de cada any 120/any 
2. Material i matrícula del curs o renovació, feta després de l’1 d’octubre de cada any 150/any 
3. Matí i tarda  145/mes 
4. Matí i tarda, període juliol-agost (alumnes esporàdics, no sotmesos a matrícula) 195/mes 
5. Matí,  130/mes 
6. Matí, període juliol-agost  (alumnes esporàdics, no sotmesos a matrícula) 180/mes 
7. Servei d’acollida  30/mes 
8. Servei postescolar  30/mes 
9. Servei de menjador (10 o més dies) 120/mes 
10. Menjador esporàdic (fins a 10 dies) 7/dia 
11. Servei setmanal de carmanyola 12/setmana 
12. Servei mensual de carmanyola 46/mes 

 
 

Segon.- Aprovar inicialment l’addició d’un punt 6è a l’article 5 de l’ordenança 
fiscal número 14, reguladora de la taxa per subministrament d’aigua, amb 
efectes a 1.7.2011, amb el contingut següent: 
 
En els supòsits de fuites d'aigua degudament acreditades com un fet fortuït no 
atribuïble a negligència dels abonats, pel que fa a la taxa de l'aigua s'aplica, 
sobre el volum que excedeix del que amb l'estudi previ de l'historial de consums 
dels darrers dos anys es fixi com a consum habitual en aquell habitatge, el tram 
més baix. En qualsevol cas, el caràcter fortuït de la fuita no atribuïble a 
negligència dels abonats s'ha d'acreditar per mitjà dels documents justificatius 
expedits per l'instal·lador homologat, i la causa de la fuita pot ésser verificada per 
l’ajuntament, si ho considera necessari. 
 
Tercer.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que el termini de 30 dies les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes.  

 
Quart.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions i, en aquest cas, s’ordenarà la publicació al BOP 
de l’acord definitiu, juntament amb el text íntegre de la modificació de 
l’ordenança, que entrarà en vigor l’endemà, i se’n donarà trasllat al Servei 
Territorial d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
l’article 2 d) del Decret 94/1995. 
 
L’alcaldessa explica el contingut de les dues rebaixes, i el Sr. Jaume Izcara 
pregunta si els pares hi estan d’acord, a la qual cosa es respon que sí. 
 
 
17. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4/2015 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2015, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2016. 
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Atès l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals (en 
endavant, TRLRHL), 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 13/2015 i 14/2015, 
aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 altre 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 4/2015, amb el 
detall següent: 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

1532-226.02 Publicitat i propaganda 0,00 90,75 90,75 

1532-681.02 
Terrenys i béns naturals. 

Roques Serra C/ P. Palau 2 
0,00 9.197,68 9.197,68 

323-230.20 
Dietes del personal no 

directiu 
0,00 108,68 108,68 

338-215 Mobiliari 0,00 206,74 206,74 

920-641 
Despeses en aplicacions 

informàtiques 
0,00 379,94 379,94 

912-230.00 
Dels membres dels òrgans de 

govern 
420,00 3.200,00 3.620,00 

920-227.99 
Treballs realitzats per altres 

empreses i professionals 
12.000,00 3.500,00 15.500,00 

920-636 
Equips per a processos 

d’informació 
0,00 5.000,00 5.000,00 
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Total altes de crèdits:  21.683,79 € 

b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta 
de 

disminució 

Consignació 
definitiva 

1532-681.01 
Terrenys i béns naturals.  
Roques Serra Pare Palau 

62.998,73 -3.000,00 59.988,73 

1532-210 
Infraestructures i béns 

naturals 
10.000,00 -6.500,00 3.500,00 

342-213 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
12.600,00 -3.500,00 9.100,00 

342-227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses 
10.500,00 -3.683,79 6.816,21 

 
 
 

Total baixes de crèdits:  -16.683,79 € 

 
c) Altre finançament 
 
Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals: 5.000,00 € 
 
Segon.- Corregir al pressupost inicial l’aplicació pressupostària 1531-681.01, que 
ha de ser la 1532-681.01. 
 
Tercer.- 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. 
 
La batllessa explica el destí dels augments al pressupost, i el Sr. Damià Jornet 
explica específicament el que fa referència al canvi de servidor. 
 
L’alcaldessa manifesta a tots els regidors que vulguin col·laborar que estan 
disposats a escoltar i a col·laborar amb l’equip de govern, que ho faran igual com 
amb Jaume amb les delimitacions del terme. 
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I essent les deu menys cinc minuts 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 5 d’agost de 2015 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796583 E i la darrera 796591 E. 
 
Aitona, 6 d’agost de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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