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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2015 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dijous, 21 d’abril 
Horari:  de les 14:00 a les 14:05 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 
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 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Correcció d’errades de l’acta de la sessió de 28.11.2014 
2. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3/2015 
3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal del cementiri 
4. Aprovació del compte general de l’any 2014 
5. Elecció de jutges de pau 

 
Abans d’iniciar l’ordre del dia, l’alcaldessa excusa l’assistència dels regidors Abel 
Mestre i Esperança Casas. 
 
 
1. Correcció d’errades de l’acta de la sessió de 28 .11.2014 
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Atès que s’ha observat una errada en el programa pressupostari de la inversió 
de “Pavimentació C/ Pare Palau” del punt 3r de l’acord de modificació de crèdits 
5/2014, adoptat en sessió extraordinària de 28.11.2014, en el sentit que el 
programa correcte  havia de ser el 155 (vies públiques) en lloc del 151 
(urbanisme), tal com consta ja correctament al punt primer de l’acord. 
 
Atès l’article 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992 preveu la rectificació en qualsevol 
moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de l’Administració. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU i 1 més del PP, cosa que representa 
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Esmenar el punt 3r de l’acord de modificació de crèdits 5/2014, adoptat en 
sessió extraordinària de 28.11.2014, de forma que on diu: 
 

151-610.01 
Pavimentació C/ Pare 

Palau 6.692,66 

 
Ha de dir: 
 

155-610.01 
Pavimentació C/ Pare 

Palau 6.692,66 

 
 
2. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3 /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 10/2015 i 11/2015, 
aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP, cosa que 
representa la majoria simple dels vots: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2015, 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 

1531-227.06 Estudis i treballs tècnics 0,00 1.391,50 1.391,50 

165-227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 280,15 280,15 

933-227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 61,82 61,82 

933-622.02 Nínxols 11.616,00 12.668,70 24.284,70 

 

Total altes de crèdits:  14.402,17 € 

 

b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta 
de 

disminució 

Consignació 
definitiva 

151-150 Productivitat 5.300,00 -1.733,47 3.266,53 

 
 
 

Total baixes de crèdits:  -1.733,47 € 

 
c) Romanent líquid de tresoreria disponible: 12.668,70 € 
 
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. 
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3. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenan ça fiscal del cementiri 
 
Atès que cal modificar l’ordenança fiscal número 11, per tal de reduir el preu dels 
blocs de tres nínxols, i descriure millor, tècnicament, el fet imposable de la taxa. 
 
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 5 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. Aprovar inicialment la modificació dels articles 2.1 i 5 de l’ordenança 
fiscal número 11 (reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en el 
cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter 
local), en els termes següents:  
 
Article 2. Fet imposable 
1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el 
cementiri municipal, l’adjudicació de drets funeraris, la conservació del cementiri, 
la conducció de cadàvers, la verificació de les llicències de sepultura o de les 
autorització de trasllats, la inscripció d’inhumacions, reinhumacions i 
exhumacions al registre de nínxols i altres serveis fúnebres de caràcter local 
especificats en les tarifes contingudes a l’article 5 d’aquesta ordenança. 
 
Article 5. Quota tributària 
1. La quota tributària es determina per l’aplicació de la tarifes següents, que són 
irreductibles: 
 

QUADRE DE TARIFES DEL CEMENTIRI VELL IMPORT EN EURO S 

Adjudicació de nínxol, classe 1a  150,00 

Adjudicació de nínxol, classe 2a  50,00 

 

QUADRE DE TARIFES DEL CEMENTIRI NOU IMPORT EN EUROS  

Adjudicació de panteons 1.500,00 

Adjudicació de nínxols 600,00 

Adjudicació d’urna per cendres 300,00 

 

QUATRE DE TARIFES COMUNA IMPORT EN EUROS 

Conservació del cementiri, per cada nínxol, urna, 
fossa o mausoleu 

10,00  
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Conservació del cementiri, per cada panteó de la 
part nova 

15,00 

Drets d’enterrament en nínxols, urnes, fosses o 
mausoleus 

40,00 

 
2. En cas que un nínxol ocupi més d’una fila o columna, es cobraran tantes 
conservacions com files o columnes hi hagi.  
 
Segon. 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. 
 
Tercer. 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. 
 
 
4. Aprovació del compte general de l’any 2014 
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona 
corresponent a l’exercici 2014, integrat pels estats de comptes anuals previstos a 
la Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004. 
 
Atès que ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de 8 
d’abril de 2015.  
 
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat 
al BOP núm. 70, de 14 d’abril, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es pogueren 
presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n presentés 
cap. 
 
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de maig de 
2013, publicat al DOGC núm. 6382, de 24.5.2013, relatiu a la forma en què les 
corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el 
Compte general per mitjans telemàtics. 
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals. 
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El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP, cosa que 
representa la majoria simple dels vots: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’Aitona corresponent a 
l’exercici 2014. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2014. 
 
 
5. Elecció de jutges de pau 
 
Atès que són a punt d’exhaurir-se els mandats dels jutges de pau titular i 
substitut, s’ha tramitat l’expedient per a realitzar les noves eleccions, en virtut del 
qual s’han anunciat les vacants en el tauler d’anuncis de la corporació i en el 
BOP núm. 75, de 21 d’abril de 2015, i s’ha atorgat un termini de 20 dies naturals 
per tal que qualsevol persona que reunís els requisits legals pogués sol·licitar ser 
elegida. 
 
Dins del termini atorgat només s’ha presentat una candidatura per a jutge de pau 
titular i una altra per a substitut, per la qual cosa, d’acord amb l’article 6 del 
Reglament 3/1995, del Consell General del Poder Judicial (en endavant, CGPJ) i 
101.2 de la Llei orgànica del poder judicial, escau de fer el l’elecció al seu favor. 
 
Vist l’informe de Secretaria, sobre legislació aplicable i procedència de la 
tramitació seguida,  
 
El Ple aprova, amb els 5 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.- Elegir el Sr. Santiago Jové Vilardell com a jutge de pau titular d’Aitona. 
 
Segon.- Elegir el Sr. Pau Esteve Palau com a jutge de pau substitut d’Aitona. 
 
Tercer.- Trametre aquest acord, juntament amb la certificació prevista a l’article 
7.2 del Reglament 3/1995 del CGPJ, al Jutjat Degà del partit, per tal que l’elevi a 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
 
I essent les dos i cinc minuts de la tarda, 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 extraordinària del Ple del dia 10 de juny de 2015 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796573 E i la darrera 796575 E. 
 
Aitona, 12 de juny de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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