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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2015 
Caràcter: ordinària 
Data:  dimecres, 5 d’agost 
Horari: de les 21:30 a les 21:35 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Albert Agustí Sánchez, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Coneixement de l’informe sobre les funcions de tresoreria 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2015 
5. Mocions 
6. Informes d’Alcaldia 
7. Assumptes d’urgència 
8. Precs i preguntes 

 
Abans d’iniciar l’ordre del dia, l’alcaldessa excusa l’assistència de la primera 
tinenta d’alcalde i el Sr. Pau Blanco el del seu company Josep Flix. 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si hi ha cap observació als esborranys d’actes, sense que 
cap grup en formuli cap. Seguidament, s’aproven amb els 6 vots a favor de CiU, 
1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, els esborranys corresponents a les sessions 
següents: 
 

 constitutiva de 13.6.2015 
 extraordinària de 2.7.2015 

 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple de les següents resolucions, dictades des de la darrera 
sessió ordinària: 
 
Anterior corporació 
 

 Decret 67/2015, de reversió del dret funerari sobre el nínxol 752 
 Decret 68/2015, de reversió del dret funerari sobre el nínxol 428 
 Decret 69/2015, de transmissió del dret funerari sobre el nínxol 14 
 Decret 70/2015, de rebuig d’una factura 
 Decret 71/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G042/2015 
 Decret 72/2015, d’aprovació d’una primera transferència de crèdits 
 Decret 73/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G043/2015 
 Decret 74/2015, d’aprovació del padró d’abonament per accés a tots els 

actes de la festa major, excepte la paella 
 Decret 75/2015, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
 Decret 76/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U012/2015 
 Decret 77/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U008/2015 
 Decret 78/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U026/2015 
 Decret 79/2015, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 80/2015, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de març i set 

de 2a 
 Decret 81/2015, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

G026/2015 
 Decret 82/2015, de concessió de subvencions del 1r trimestre 
 Decret 83/2015, de resolució d’expedient G031/2015, de disciplina 

urbanística 
 Decret 84/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G004/2015 
 Decret 85/2015, d’aprovació de la certificació de l’obra d’adequació d’una 

part de la plaça del poliesportiu: instal·lació de paviment de cautxú 
 Decret 86/2015, d’aprovació de la certificació de l’obra d’adequació d’una 

part de la plaça del poliesportiu: base del paviment, sanejament i jocs 
infantils 

 Decret 87/2015, d’aportació a l’ajuntament gestor del conveni d’Utxesa 
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 Decret 88/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials del març 
 Decret 89/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U040/2015 
 Decret 90/2015, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de 

serveis, exp. G042/2015 
 Decret 91/2015, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de 

serveis, exp. G043/2015 
 Decret 92/2015, de devolució d’ingressos indeguts d’aigua 
 Decret 93/2015, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
 Decret 94/2015, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de març, una 

de la 1a i onze de 1a d’abril 
 Decret 95/2015, de designació de representant a la Junta de 

Compensació 
 Decret 96/2015, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U014/2015 
 Decret 97/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules de lloguer, exp. 

G048/2015 
 Decret 98/2015, d’aprovació d’una factura de l’abril 
 Decret 99/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U009/2015 
 Decret 100/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U024/2014 
 Decret 101/2015, de segona generació de crèdits 
 Decret 102/2015, d’imposició d’una tercera multa coercitiva, exp. 

G086/2014 
 Decret 103/2015, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
 Decret 104/2015, de convocatòria de Ple extraordinari 
 Decret 105/2015, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs 
 Decret 106/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U043/2015 
 Decret 107/2015, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres, exp. 

G055/2015 
 Decret 108/2015, de rectificació d’un rebut de festa major 
 Decret 109/2015, d’aprovació de factures de la 1a quinzena d’abril, una 

de la 2a de març i una de la 2a d’abril 
 Decret 110/2015, d’inici d’expedient G056/2015, de disciplina urbanística i 

suspensió provisional d’obres 
 Decret 111/2015, d’inici d’expedient G057/2015, de disciplina urbanística i 

suspensió provisional d’obres 
 Decret 112/2015, d’adjudicació d’un contracte de serveis 
 Decret 113/2015, de declaració d’una licitació deserta 
 Decret 114/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U051/2015 
 Decret 115/2015, d’autorització de connexió a la xarxa 
 Decret 116/2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
 Decret 117/2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
 Decret 118/2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
 Decret 119/2015, de rebuig de dues factures 
 Decret 120/2015, d’aprovació de dos factures de l’abril i una de març 
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 Decret 121/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U137/2011 
 Decret 122/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U011/2008 
 Decret 123/2015, de sol·licitud d’una subvenció de joventut 
 Decret 124/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U010/2015 
 Decret 125/2015, d’adjudicació d’un contracte privat d’arrendament 
 Decret 126/2015, de rectificació d’un rebut de festa major 
 Decret 127/2015, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

l’any 2014 
 Decret 128/2015, de consolidació de grau personal  
 Decret 129/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G004/2015 
 Decret 130/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G004/2015 
 Decret 131/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G060/2015 
 Decret 132/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’abril 
 Decret 133/2015, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, U005/2013 
 Decret 134/2015, d’aprovació de factures de la 2a quinzena d’abril, una 

de la primera de maig 
 Decret 135/2015, de convocatòria de Ple extraordinari 
 Decret 136/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U063/2015 
 Decret 137/2015, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 138/2015, de transmissió de dos llicències d’obres 
 Decret 139/2015, de concessió de targeta d’armes 

 
Anterior corporació, en funcions 
 

 Decret 140/2015, d’aprovació del padró de la taxa de conservació del 
cementiri 

 Decret 141/2015, d’aprovació de dues factures del maig 
 Decret 142/2015, d’imposició d’una tercera multa coercitiva, exp. 

G086/2014 
 Decret 143/2015, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de maig, i 

dos de la segona 
 Decret 144/2015, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

G037/2015 
 Decret 145/2015, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G030/2015 
 Decret 146/2015, d’ampliació d’un termini, exp. G011/2015 
 Decret 147/2015, de convocatòria del Ple d’aprovació d’actes 
 Decret 148/2015, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
 Decret 149/2015, d’autorització de connexió a la xarxa 
 Decret 150/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2014 
 Decret 151/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials de maig 
 Decret 152/2015, d’aprovació de pagues extraordinàries 
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 Decret 153/2015, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 
G047/2015 

 Decret 154/2015, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs 
 Decret 155/2015, de correcció d’errades d’una resolució 
 Decret 156/2015, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de 

serveis,  exp. G060/2015 
 Decret 157/2015, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 

 
Nova corporació 
 

 Decret 158/2015, de nomenament de tinents d’alcalde  
 Decret 159/2015, de delegació d’atribucions 
 Decret 160/2015, d’autoritzacions i delegacions de signatura  
 Decret 161/2015, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de maig 
 Decret 162/2015, de convocatòria del ple del cartipàs 
 Decret 163/2015, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de 

cementiri de 2015 
 Decret 164/2015, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
 Decret 165/2015, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
 Decret 166/2015, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
 Decret 167/2015, de desconvocatòria del ple del cartipàs 
 Decret 168/2015, d’aprovació d’un conveni 
 Decret 169/2015, de pròrroga de llicència d’obres, exp. U092/2014 
 Decret 170/2015, de pròrroga de comunicació prèvia, exp. U008/2014 
 Decret 171/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U045/2015 i 

U066/2015 
 Decret 172/2015, d’adjudicació d’un contracte de serveis, exp. G060/2015 
 Decret 173/2015, de convocatòria del ple del cartipàs i d’altres assumptes 
 Decret 174/2015, d’aprovació d’una segona transferència de crèdits 
 Decret 175/2015, d’aprovació d’una factura del maig 
 Decret 176/2015, de contractació de màxima urgència i determinació de 

serveis essencials, la part resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Declarar la categoria professional d’assistent d’educació infantil com 
a cas excepcional en què es permet la contractació de personal laboral, a 
l’efecte de compliment de l’article 21.Dos de la Llei 36/2014, de pressupostos 
generals de l’Estat per l’any 2015.  

 
Segon.- Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Olga Orries 
Fuentes, com a personal laboral temporal, de l’1 de juliol al 31 d’agost de 
2015, com a assistent d’educació infantil, amb una jornada de 20 hores 
setmanals, grup AP, CD de nivell 7 i complement específic de 0 euros. 

 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió ordinària que se celebri. 
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 Decret 177/2015, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de juny i 
tretze de la segona 

 Decret 178/2015, d’aprovació del padró de gestió de residus  
 Decret 179/2015, d’execució subsidiària d’una ordre d’execució 
 Decret 180/2015, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

U040/2015 
 Decret 181/2015, de concessió de subvencions del 2n trimestre 
 Decret 182/2015, d’assignació de dedicacions parcials 
 Decret 183/2015, de nomenament de la junta de govern local i delegació 

de facultats 
 Decret 184/2015, de nomenament de secretària del Jutjat de Pau 
 Decret 185/2015, de devolució d’ingressos indeguts de la taxa per noves 

connexions d’aigua 
 Decret 186/2015, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

l’any 2014 
 Decret 187/2015, sobre encàrrec d’estudi i ordenança fiscal 
 Decret 188/2015, de convocatòria de sessió constitutiva de la junta de 

govern 
 Decret 189/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials del juny 
 Decret 190/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A079 
 Decret 191/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A080 
 Decret 192/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G046/2015 
 Decret 193/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G046/2015 
 Decret 194/2015, de devolució d’ingressos indeguts de l’ICIO 
 Decret 195/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U014/2015 
 Decret 196/2015, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. 

U070/2014 
 Decret 197/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U080/2015 
 Decret 198/2015, de concessió d’una bonificació potestativa, exp. 

U095/2014 
 Decret 199/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U081bis/2015 
 Decret 200/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U082/2015 
 Decret 201/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U117/2013 i 

U083/2015 
 Decret 202/2015, d’assignació de les funcions de tresoreria 
 Decret 203/2015, de correcció d’errades d’una resolució 
 Decret 204/2015, de tercera generació de crèdits 
 Decret 205/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G046/2015 
 Decret 206/2015, d’imposició d’una quarta multa coercitiva, exp. 

G086/2014 
 Decret 207/2015, d’imposició d’una tercera multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
 Decret 208/2015, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
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 Decret 209/2015, d’aprovació d’una factura del juliol 
 Decret 210/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 211/2015, d’assignació del tram supramunicipal del FCL 2013 
 Decret 212/2015, d’execució subsidiària d’una ordre d’execució 
 Decret 213/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 214/2015, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de 

gestió de residus de l’any 2015 
 Decret 215/2015, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G063/2015 
 Decret 216/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G046/2015 
 Decret 217/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G046/2015 
 Decret 218/2015, de convocatòria de Ple ordinari 

 
 
3. Coneixement de l’informe sobre les funcions de tresoreria 
 
En data 15.7.2015, l’alcaldessa va emetre el següent informe adreçat al Ple, per 
tal de donar compliment a la nova disposició que s’hi esmenta: 
 
“I. Antecedents 

 
La disposició final 2a de la Llei 18/2015, modifica la disposició transitòria 7a de la 
Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i afegeix 
un segon paràgraf al punt 1r d’aquella disposició, amb els termes següents: 
 

Hasta el 31 de diciembre de 2016, salvo prórroga por la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, excepcionalmente, cuando en las 
Corporaciones Locales cuya población sea inferior a 20.000 habitantes quede 
acreditado mediante informe al Pleno, la imposibilidad de que las funciones de 
tesorería y recaudación sean desempeñadas por un funcionario de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, ya sea con carácter 
definitivo, provisional, acumulación o agrupación, dichas funciones podrán ser 
ejercidas por funcionarios de carrera de la Diputación Provincial o entidades 
equivalentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, o cuando quede acreditado que esto no resulta posible, por funcionarios 
de carrera que presten servicios en la Corporación Local. En ambos casos, 
deberán ser funcionarios de carrera y actuarán bajo la coordinación de 
funcionarios del grupo A1 de las Diputaciones Provinciales o entidades 
equivalentes. 

 
II. Consideracions 

 
Aquesta disposició, amb entrada en vigor immediata segons la disposició final 7a 
de la mateixa Llei, posa fi, ja sense dubtes, a la possibilitat que un membre de la 
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corporació exerceixi les funcions de tresoreria als municipis amb secretaria 
classificada de 3a categoria, en què es considerava que el volum de feina que 
comportaven aquestes funcions no justificava pas l’existència d’una plaça de 
plantilla. 
 
Deixant de banda el profund desconeixement que la disposició demostra de la 
realitat local, on l’exercici de regidors com a tresorers no ha suposat cap 
problema almón, cal donar compliment al precepte, per tal que l’Ajuntament 
pugui continuar efectuant els pagaments amb normalitat i complir els terminis 
fixats. 
 
En aquest sentit, és impossible que les funcions les dugui a terme un funcionari 
amb habilitació nacional, sigui quina sigui la forma de provisió, al no haver-hi 
actualment cap plaça de tresoreria creada. Tampoc no és possible que, d’un dia 
per l’altre, la Diputació o el Consell Comarcal puguin prestar aquestes funcions 
als municipis de la província de Lleida menors de 20.000 habitants, que són 
justament tots excepte la capital. 

 
III. Conclusions 
 
Escau la designació d’un funcionari de carrera propi per a realitzar les funcions 
de tresoreria i recaptació.” 
 
La batllessa explica que en virtut d’aquesta disposició legal, s’han assignat les 
funcions de tresorer al funcionari de la corporació, Joan Masolet Chimeno. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2015 
 
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. 
 
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 15/2015 i 16/2015, 
aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots 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 l’expedient de modificació de crèdits 5/2015, 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 

1532-681.02 
Terrenys i béns naturals. 
Roques Serra C/ P. Palau 

2 
9.197,68 150.000,00 159.197,68

160-225.00 Tributs estatals 0,00 2.896,77 2.896,77 

160-631 Terrenys i béns naturals 0,00 8.000,00 8.000,00 

1623.226-04 Jurídics, contenciosos 0,00 312,50 312,50 

163-633 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
0,00 449,01 449,01 

171-210 
Infraestructures i béns 

naturals 
0,00 267,01 267,01 

336-213 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
0,00 72,60 72,60 

336-78 
A famílies i institucions 
sense afany de lucre 

37.494,46 2.417,86 39.912,32 

337-222.00 
Serveis de 

telecomunicacions 
0,00 3.121,80 3.121,80 

338-213 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
0,00 1.000,00 1.000,00 

419-212 
Edificis i altres 
construccions 

0,00 128,91 128,91 

454-225.01 
Tributs de les comunitats 

autònomes 
0,00 53,75 53,75 

 
 

Total altes de crèdits:  168.720,21 € 

 

b) Baixes de crèdits 
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Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta 
de 

disminució 

Consignació 
definitiva 

151-150 Productivitat 3.566,53 -3.209,27 357,26 

342-632.02 
2a fase vestuaris 
 i sala bitllaires 

2.417,86 -2.417,86 0,00 

454-213 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
2.700,00 -2.000,00 700,00 

454-221.03 Combustibles i carburants 3.000,00 -800,00 2.200,00 

419-623 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
1.256,80 -1.000,00 256,80 

454-633 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
1.919,30 -1.293,08 626,22 

 
 

Total baixes de crèdits:  -10.720,21 € 

 
c) Altre finançament 
 
Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals: 158.000,00 € 
 
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. 
 
 
5. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
6. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
7. Assumptes d’urgència 
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No n’hi ha. 
 
 
8. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
I essent dos quarts i cinc de deu 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 29 d’octubre de 2015 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 796593 E i la darrera 796598 E. 
 
Aitona, 3 de novembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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