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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2015 
Caràcter:  ordinària 
Data:   divendres, 27 de març 
Horari:  de les 14:00 a les 14:15 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 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, 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 2014 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2015 
5. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona amb el de Llardecans 
6. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona amb el de Soses 
7. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona amb el de Seròs 
8. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera 
9. Cessió gratuïta de béns patrimonials 
10. Ampliació de l’acord de dissolució del Consorci d’Utxesa  
11. Aprovació d’una conveni per a la gestió de l’espai d’interès natural 

d’Utxesa 
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12. Acceptació d’una delegació de competències de l’Ajuntament de Soses 
13. Ratificació inicial de la modificació d’uns estatuts 
14. Modificació de la declaració de béns patrimonials 
15. Aprovació del preu públic de visites guiades turístiques 
16. Aprovació d’un plec de clàusules per a cedir l’ús d’un bé 
17. Mocions 
18. Informes d’Alcaldia 
19. Assumptes d’urgència 
20. Precs i preguntes 
 
 

1. Aprovació de l’esborrany d’acta anterior  
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany d’acta de la sessió ordinària de 22 de 
desembre de 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 405/2014, d’aprovació d’una factura  
• Decret 406/2014, d’aprovació de tres factures 
• Decret 407/2014, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs 
• Decret 408/2014, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G104/2014 
• Decret 409/2014, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G116/2014 
• Decret 410/2014, d’onzena generació de crèdits 
• Decret 411/2014, d’adjudicació d’un contracte menor d’obres 
• Decret 412/2014, d’acceptació d’ajudes del PUOSC 
• Decret 413/2014, d’adjudicació d’un contracte menor d’obres 
• Decret 414/2014, d’aprovació de factures de la primera quinzena de 

desembre i sis de novembre 
• Decret 415/2014, de rebuig d’una factura 
• Decret 416/2014, d’aprovació d’una novena transferència de crèdits 
• Decret 417/2014, de concessió de subvencions del 4t trimestre i 

ampliació de la convocatòria 
• Decret 418/2014, de concessió d’una bestreta 
• Decret 419/2014, de correcció d’errades del pressupost, la part 

resolutòria del qual, diu:  
 

Primer.- Modificar els següents documents del pressupost inicialment 
aprovat: 

 
o A la relació de llocs de treball, apartat funcionaris, la nota de 

disfunció ha de dir: “els llocs 6, 7, 8 i 9 estan ocupats per laborals”; 
a la nota de funcions (2) s’hi ha d’afegir “elaboració d’informes de 
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ruïna, ordres d’execució, inspecció i disciplina urbanística, 
valoració de finques urbanes i altres anàlogues no esmentades 
expressament”; i a les observacions cal fer-hi constar: “A temps 
parcial. Titulació específica: Arquitecte superior” al 4, “A temps 
parcial. Titulació específica: Arquitecte tècnic  o aparellador” al 5 i 
“Titulació específica: Enginyer tècnic agrícola  o equivalent” al 6. 

o L’import d’ingrés previst del concepte 4508003 de l’estat 
d’ingressos ha de ser de 34,58 €, en lloc de 6.450,00 €. 

o L’import d’ingrés previst del concepte 4508004 de l’estat 
d’ingressos ha de ser de 6.450,00 €, en lloc de 34,58 €. 

o S’unifiquen els conceptes d’ingrés 7508009 i 76115, amb import 
de 24.822,46 i concepte “PUOSC. Paviment plaça poliesportiu”, 
cosa que redueix el pressupost d’ingressos en 24.893,02 €. 

o Reduir en 24.893,02 € el pressupost de despeses, concretament 
de l’aplicació 61903, cosa que dóna un crèdit de 24.086,98 € en 
aquesta aplicació pressupostària. 

 
Segon.- Revisar els informes d’Intervenció sobre el pressupost. 
Tercer.- L’acord inicial esdevindrà definitiu, amb aquestes esmenes, si 
dins del termini d’informació pública no s’hi presenten al·legacions ni 
reclamacions. 
Quart.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació.  
 

• Decret 1/2015, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. 
G086/2014 

• Decret 2/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials del desembre 
• Decret 3/2015, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte mixt, 

exp. G131/2014 
• Decret 4/2015, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. U094/2014 
• Decret 5/2015, d’aprovació de factures de la segona quinzena de 

desembre i de l’1 al 12 de gener 
• Decret 6/2015, d’adjudicació d’un contracte mixt 
• Decret 7/2015, de convocatòria de subvencions per a entitats socials 
• Decret 8/2015, de convocatòria de subvencions de camins 
• Decret 9/2015, d’aprovació de factures rebudes del 14 al 19 al gener 
• Decret 10/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G007/2014 
• Decret 11/2015, d’aprovació de les bases reguladores d’un procés 

selectiu 
• Decret 12/2015, d’aprovació de les bases reguladores d’un procés 

selectiu 
• Decret 13/2015, de pròrroga d’un contracte d’arrendament 
• Decret 14/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G007/2014 
• Decret 15/2015, d’incorporació de romanents 
• Decret 16/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules de lloguer, exp. 

G122/2014 
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• Decret 17/2015, d’aprovació d’una factura del novembre i una del 
desembre 

• Decret 18/2015, d’aprovació d’una factura del gener 
• Decret 19/2015, d’aprovació de factures 1a quinzena de gener 
• Decret 20/2015, d’adhesió de l’àmbit territorial de l’ajuntament al GAL 

Associació Leader de Ponent, la part resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament d’Aitona 
al territori Leader gestionat pel GAL Associació Leader de Ponent. 

Segon.- Notificar aquesta resolució al GAL Associació Leader de Ponent. 

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

• Decret 21/2015, de rebuig d’una factura 
• Decret 22/2015, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
• Decret 23/2015, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

G002/2015 
• Decret 24/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials del gener 
• Decret 25/2015, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de gener 
• Decret 26/2015, d’aprovació de la massa salarial del personal laboral 
• Decret 27/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U108/2014 
• Decret 28/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A078 
• Decret 29/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U006/2015 
• Decret 30/2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 31/2015, de permuta de béns immobles, exp. G126/2014 
• Decret 32/2015, d’aprovació padró de subministrament d’aigua del 2n 

semestre de 2014 
• Decret 33/2015, de rectificació de l’inventari de béns de l’any 2014 
• Decret 34/2015, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

U001/2013 
• Decret 35/2015, de primera generació de crèdits 
• Decret 36/2015, de modificació de l’inventari 
• Decret 37/2015, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de febrer i 

dues de la segona 
• Decret 38/2015, de canvi de la modalitat d’accés a l’e.Fact 
• Decret 39/2015, de resolució de l’expedient G003/2015, de 

responsabilitat patrimonial 
• Decret 40/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U019/2015 
• Decret 41/2015, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 

semestre de l’any 2014 
• Decret 42/2015, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. G001/2015 
• Decret 43/2015, d’aprovació de la certificació de l’obra d’urbanització 

parcial del final del carrer Remolins d’Aitona 
• Decret 44/2015, de caducitat d’inscripcions padronals 
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• Decret 45/2015, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 
U066/2014 

• Decret 46/2015, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 47/2015, d’adjudicació d’un contracte menor 
• Decret 48/2015, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiments, 

exp. A004/2002 
• Decret 49/2015, 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) 

• Decret 50/2015, d’inici d’expedient G031/2015, de disciplina urbanística i 
suspensió provisional d’obres 

• Decret 51/2015, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 52/2015, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de febrer i 

dues de març  
• Decret 53/2015, de concessió de subvencions de camins, exp. 

G005/2015 
• Decret 54/2015, de remissió dels marcs pressupostaris 
• Decret 55/2015, d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2014 
• Decret 56/2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 57/2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 58/2015, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 59/2015, de permuta de béns immobles, exp. G015/2015 
• Decret 60/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials del febrer 
• Decret 61/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U094/2014 
• Decret 62/2015, d’inici d’expedient G036/2015, de disciplina urbanística i 

suspensió provisional d’obres 
• Decret 63/2015, d’aprovació prèvia de projectes en SNU, exp. U008 i 

U012/2015 
• Decret 64/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G005/2015 
• Decret 65/2015, d’alta de béns a l’inventari 
• Decret 66/2015, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en 
blanc del PP, els decrets 419/2014 i 20/2015, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2014 
 
L’alcaldessa dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’any 2014, de 
la qual es deriva un petit resultat pressupostari positiu, un romanent de tresoreria 
també positiu per import d’uns 600.000 €, que recull el resultat dels exercicis 
anteriors, i una rebaixa del 30 % de l’endeutament. També es dóna compte al ple 
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del grau de compliment dels criteris previstos a la disposició addicional 16a del 
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1 /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 3/2015, 6/2015 i 
7/2015, aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
 
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.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2015, amb el 
detall següent: 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

164-622 Edificis i altres construccions 0,00 3.267,00 3.267,00 

171-61910 Acabament Plaça Poliesportiu 0,00 3.717,12 3.717,12 

323-13000 Retribucions bàsiques 
laborals fixos 59.234,98 1.104,15 60.339,13 

3321-216 Equips per a processos 
d’informació 0,00 45,38 45,38 

336-78 A famílies i institucions sense 
fins de lucre 8.050,00 1.271,00 9.321,00 

419-626 Equips per a processos 
d’informació 0,00 329,00 329,00 
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452-210 Infraestructures i béns 
naturals 0,00 1.064,80 1.064,80 

454-619 
Altres inversions de reposició 

d’infraestructures i béns 
destinats a l’ús general 

0,00 32.200,00 32.200,00 

925-213 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 12,58 12,58 

 

Total altes de crèdits:  43.011,03 € 

 

b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

163-13000 Retribucions bàsiques 
laborals fixos 16.020,20 -4.470,13  11.550,07 

419-623 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 2.256,80 -1.000,00 1.256,80 

454-633 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 3.543,08 -1.623,78 -1.919,30 

 
 
 

Total baixes de crèdits:  - 7.093,91 € 

 
c) Romanent líquid de tresoreria disponible: 35.917,12 € 
 
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; i aprovar, amb eficàcia immediata, el destí final, amb els canvis de 
destí corresponents, de les dues darreres operacions previstes a l’article 49.2 b) 
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del TRLRHL i concertades per l’Ajuntament, en la forma que consta a l’annex de 
l’informe d’Intervenció 3/2015. 
 
Tercer.- Esmenar al pressupost inicial de forma que l’aplicació pressupostària 
per a “adequació del paviment de la plaça del poliesportiu” ha de ser la 171-
61908 i la de “jocs de la plaça del poliesportiu”, la 171-61909, amb els mateixos 
imports consignats. 
  
 
El secretari interventor manifesta que hi ha un error en la classificació de l’obra 
de la plaça del poliesportiu, de forma que es transcriu la proposta ja esmenada, i 
s’incorpora el punt tercer, sobre esmena del pressupost inicial. 
 
 
5. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona a mb el de Llardecans 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 8.4.2014, va aprovar l’inici de l’expedient 
de delimitació del terme d’Aitona amb el de Llardecans. 
 
L’acta de les operacions de delimitació es va signar el dia 29.1.2015, amb acord 
entre ambdós ajuntaments i, en compliment de l’article 31.3 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, s'ha 
de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n'acordin l'aprovació 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 
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.- Aprovar l’acta de delimitació del terme d’Aitona amb Llardecans. 
 
Segon.- Trametre un certificat d’aquest acord a l’Ajuntament de Llardecans, per 
al seu coneixement, i a la Direcció General d’Administració Local, per tal que es 
publiqui la delimitació al DOGC, d’acord amb l’article 32.1 del Decret 244/2007. 
 
 
6. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona a mb el de Soses 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 8.4.2014, va aprovar l’inici de l’expedient 
de delimitació del terme d’Aitona amb el de Soses. 
 
L’acta de les operacions de delimitació es va signar el dia 29.1.2015, amb acord 
entre ambdós ajuntaments i, en compliment de l’article 31.3 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, s'ha 
de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n'acordin l'aprovació 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
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termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 
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.- Aprovar l’acta de delimitació del terme d’Aitona amb Soses. 
 
Segon.- Trametre un certificat d’aquest acord a l’Ajuntament de Soses, per al seu 
coneixement, i a la Direcció General d’Administració Local, per tal que es 
publiqui la delimitació al DOGC, d’acord amb l’article 32.1 del Decret 244/2007. 
 
 
7. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona a mb el de Seròs 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 8.4.2014, va aprovar l’inici de l’expedient 
de delimitació del terme d’Aitona amb el de Seròs. 
 
L’acta de les operacions de delimitació es va signar el dia 28.1.2015, amb acord 
entre ambdós ajuntaments i, en compliment de l’article 31.3 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, s'ha 
de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n'acordin l'aprovació 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 
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.- Aprovar l’acta de delimitació del terme d’Aitona amb Seròs. 
 
Segon.- Trametre un certificat d’aquest acord a l’Ajuntament de Seròs, per al seu 
coneixement, i a la Direcció General d’Administració Local, per tal que es 
publiqui la delimitació al DOGC, d’acord amb l’article 32.1 del Decret 244/2007. 
 
 
8. Aprovació d’un expedient de desafectació i decla ració de parcel·la 
sobrera (exp. G026/2014) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 5.2.2015 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general els béns següents, i declarar-los parcel·la sobrera, 
en haver-se deixat d’utilitzar com a camins o bé per a modificar-ne el traçat: 
 

• parcel·la 9009 i part de la 9008 del polígon 31 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 28, d’11.2.2015 i tauler d’anuncis de la 
seu electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit 
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els tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals. 
 
Atès que la parcel·la 9009 finalment no es necessita desafectar-la. 
 
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.- Desafectar del l’ús general i, per tant, del domini públic: 
 

• Porció de 531,47 m² de la parcel·la 25046A031090080000QP 
• Porció de 859,04 m² de la parcel·la 25046A031090080000QP 

 
Segon.- Declarar parcel·les sobreres els béns desafectats, i sol·licitar-ne l’alta al 
Cadastre. 
 
 
9. Cessió gratuïta de béns patrimonials 
 
Atès que el 5.2.2015 es va incoar un expedient per a la cessió en precari de la 
parcel·la 9009, de la 54 i, part de la 9008 i de la 15 del polígon 31, a favor de la 
comunitat de regants Els Plans d’Aitona. 
 
Atès que es considera acreditada la necessitat i conveniència de la cessió 
precària, atès que altrament l’entitat, formada principalment per veïns d’Aitona, 
no podria desenvolupar les seves finalitats. 
 
Atès que s’ha acreditat el caràcter patrimonial dels béns. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 28, d’11.2.2015, i no s’hi ha presentat 
al·legacions i reclamacions. 
 
Atès que la parcel·la 9009 finalment no es necessita cedirr-la. 
 
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.- Cedir en precari a la comunitat de regants d’Els Plans d’Aitona l’ús de 
les finques o porcions següents, d’acord amb la informació gràfica que consta a 
l’expedient i que es dóna per reproduïda: 
 

• parcel·la 54 del polígon 31 
• porcions de 531,47 m² i 859,04 m² de la parcel·la 

25046A031090080000QP 
• 7.034 m² de la parcel·la 15 del polígon 31 

 
Segon.- Determinar que la finalitat d’aquesta cessió és que l’entitat beneficiària 
destini els béns al reg de la comunitat. 
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Tercer.-  L’entitat beneficiària disposa d’un termini d’un mes per signar el 
contracte administratiu i  per prendre possessió del bé. En cas que no ho faci 
així, la cessió d’ús restarà sense efecte. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada. 
 
 
10. Ampliació de l’acord de dissolució del Consorci  d’Utxesa  
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 22.12.2014, va 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. 
 
Atès que cal ampliar el contingut de l’esmentat acord, en termes anàlegs amb els 
adoptats pels plens de Sarroca de Lleida, de 23.12.2014, i de Torres de Segre, 
de 29.12.2014, que han encarregat a l’Ajuntament d’Aitona la realització dels 
tràmits de dissolució. 
 
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: 
 
Únic.- Modificar l’acord de Ple de 22.12.2014, sobre dissolució del Consorci 
d’Utxesa, en els termes següents: 

Primer.- Ratificar els acords de dissolució i liquidació adoptats pel consell 
Plenari del Consorci d’Utxesa, en la sessió extraordinària d’11 de desembre 
de 2014. 

Segon.- Acceptar els deures i obligacions derivats dels acords que es 
ratifiquen. 

Tercer.- Assumir els tràmits de la informació pública i de la publicació dels 
anuncis relatius a la dissolució, que tindran caràcter col·lectiu i substituiran els 
que haurien de publicar separadament els ajuntaments consorciats. Si no es 
presenten al·legacions ni reclamacions, la ratificació s’entendrà definitiva. 

Quart.- Notificar a la resta d'ajuntaments membres del Consorci i al seu 
president, la ratificació plenària d'aquests acords, sol·licitar que es comuniqui 
la dissolució a la Direcció General d'Administració Local i a l'Agència 
Tributària, i demanar-los la baixa de l'entitat en els respectius registres. 

 
 
11. Aprovació d’una conveni per a la gestió de l’es pai d’interès natural 
d’Utxesa  
 
Atès que el Ple de 22.12.2014 va acordar la dissolució del Consorci d’Utxesa, 
amb la finalitat de convenir una forma de gestió de l’espai d’interès natural més 
senzilla. 
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Atès que aquesta forma de gestió s’ha acordat que revesteixi la figura de conveni 
de col·laboració interadministrativa, sense creació de cap òrgan amb personalitat 
jurídica, i que fou signat el dia 30.12.2014, amb el contingut mínim que fixa 
l’article 110 de la Llei 26/2010, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya,  
 
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.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre els 
ajuntaments d’Aitona, de Sarroca de Lleida i de Torres de Segre, per a la gestió 
de l’espai d’interès natural d’Utxesa. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als ajuntaments de Sarroca de Lleida i Torres 
de Segre. 
 
 
12. Acceptació d’una delegació de competències de l ’Ajuntament de Soses  
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona té atribuïda una subvenció d’import 25.000,00 €, 
corresponents al conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i la 
Fundació “La Caixa” per a la preservació dels valors naturals dels municipis de la 
demarcació de Lleida per al projecte Adequació del camí natural del riu que 
uneix els municipis d’Aitona i Soses, que té un cost de 25.000,01 €. 
 
Atès que ambdós ajuntaments han sotmès el projecte a la tramitació 
reglamentària pel que fa als seus respectius termes municipals, i tenen garantida 
la disponibilitat dels terrenys.  
 
Atès que l’Ajuntament de Soses ha manifestat la voluntat de delegar en el 
d’Aitona l’execució del projecte. 
 
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.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre els 
ajuntaments d’Aitona i Soses per a l’execució del projecte d’adequació del camí 
natural del riu que uneix els municipis d’Aitona i Soses. 
 
Segon.- Acceptar la delegació de competències que efectuï l’Ajuntament de 
Soses a favor del d’Aitona, i facultar l’alcaldessa per a signar el conveni en què 
es formalitzi la delegació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Soses. 
 
 
13. Ratificació inicial de la modificació d’uns est atuts  
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Atès que en data 2 de març de 2015, va tenir entrada en el Registre General de 
l’Ajuntament un escrit del president del Consell d’Administració del Consorci del 
Transport Públic de l’Àrea de Lleida, amb número d’entrada 489, del tenor literal 
següent: 
 

«[…] en data 27 de gener de 2015, la Generalitat va adoptar l’Acord de 
Govern 9/2015, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts, entre 
d’altres, d’aquest Consorci, en els termes que figuren en el document 
annex. 
 
En el marc d’aquest procés de modificació dels Estatuts del Consorci, us 
preguem que, de conformitat amb l’article 26 dels Estatuts del Consorci 
del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, 
dueu a terme les actuacions necessàries per la ratificació de la 
modificació estatutària esmentada, amb la finalitat que el Consell 
d’Administració pugui aprovar definitivament els nous Estatuts». 

 
Atès que hom considera que l’Ajuntament d’Aitona forma part del Consorci a 
través del Consell Comarcal del Segrià. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’article 313.3 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en relació amb el 313.2 i 160 del mateix 
Reglament, els acords de modificació se sotmeten a informació pública pel 
termini de trenta dies, a comptar de l’endemà de l’inici de la darrera inserció 
d’aquest edicte al BOP, DOGC i tauler d’anuncis. 
 
Vist l’article 28 dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat (aprovat per acord GOV/155/2011, de 13 
de desembre, i publicat al DOGC número 6025, de 15.12.2011). 
 
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.- Ratificar inicialment la modificació dels articles 1.3, 23, 24 i 26 dels 
Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial 
de Mobilitat, aprovada per l’acord GOV/9/2015, de 27 de gener, publicat al 
DOGC número 6799, de 29.1.2015), en els següents termes: 
 

− Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent: 
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de 
transports.” 
 
− Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 23 
”Fiscalització 
”El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc 
del control financer establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa 
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reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat 
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.” 
 
− Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 24 
”Règim pressupostari i comptable 
”24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la 
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a 
aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de desplegament que 
pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
”24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la 
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a 
aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que 
dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.” 
 
− Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent: 
“Article 26 
”Règim del personal 
”26.1 El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Aquest personal pot ser 
funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de llocs de treball 
de les administracions consorciades. 
”26.2 Quan les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot 
contractar personal laboral temporal.” 

 
Segon.- Sotmetre aquest acord de ratificació inicial a tràmit d’informació pública, 
per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Lleida, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, perquè qualsevol interessat pugui examinar 
l’expedient i presentar les al·legacions que consideri adients davant del Ple de 
l’Ajuntament. En cas que el Consell Comarcal del Segrià realitzi un tràmit anàleg 
d’informació pública, remetre’s al que realitzi l’ens comarcal al BOP i al DOGC. 
 
Tercer.- Si no es presenten al·legacions ni reclamacions, la ratificació s’entendrà 
definitiva. 
 
Quart.- Comunicar-ho al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida. 
 
 
14. Modificació de la declaració de béns patrimonia ls i interessos 
 
La imminent convocatòria d’eleccions municipals ha de produir el cessament, el 
proper dia 24 de maig, dels membres de l’actual corporació, moment en què cal 
dur a terme de nou les declaracions d’activitats i causes d’incompatibilitat, i de 
béns patrimonials, com també abans no prenguin possessió els nous càrrecs 
electes. 
 



      

 15

Atès que això aconsella que es revisin els actuals models de declaracions, que 
foren aprovats per acord de Ple de 27.4.2011, i a adaptar-los, als canvis 
normatius produïts des d’aleshores, com són el Reial decret llei 13/2011, de 16 
de setembre, pel qual es restableix l’impost sobre el patrimoni, amb caràcter 
temporal, i l’article 56.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, que determina que s’ha de fer pública 
una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no n’ha 
d’incloure les dades de localització ni les que siguin necessàries per a 
salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars. 
 
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: 
 
Únic.- Aprovar el nou model de declaració sobre béns que hauran d’efectuar els 
regidors en cessar, finalitzar el mandat i abans de prendre possessió. 
 
 
15. Aprovació del preu públic de visites guiades tu rístiques 
 
Per decret d’Alcaldia 102/2014, de 28 de març, ratificat per acord de Ple de 
8.4.2014, i publicat al BOP núm. 64, de 2 d’abril, es va aprovar el preu públic de 
visites guiades pel terme. 
 
Atès que preu existent estava pensat en un context d’estrena d’aquestes visites 
guiades al terme, i que aquest 2015 s’ha produït un increment extraordinari 
d’aquestes, es considera que per tal que se’n reconegui el valor han de tindre un 
preu superior, tot i que el que es proposa encara està per sota de la mitjana en 
aquests casos. 
 
Atès l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, en endavant TRLRHL, que estableix 
que els ens locals poden establir preus públics per a la prestació de serveis, si 
no concorre cap de les circumstàncies especificades a la lletra B) de l’article 20.1 
del text legal esmentat. 
 
Atès que els preus públics no són tributs, segons l’article 2.1 b) del TRLRHL, el 
procediment per a la seua aprovació és el regulat a l’article 47 del TRLRHL, amb 
exclusió del règim fixat als articles 15 a 19, que queda reservat per a les 
ordenances fiscals, tal com ha considerat el Tribunal Suprem, entre d’altres 
sentències per la de 14 d’abril de 2000. 
 
Atès que cal modificar el preu públic de visites guiades, i que es considera que 
cal fer ús de la possibilitat prevista per l’article 44.2 del TRLRHL, en existir raons 
socials, benèfiques i d’interès públic que fan aconsellable que l’ajuntament 
estableixi els preus per sota del cost del servei prestat. 
 
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: 
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Primer.- Aprovar el preu públic de les visites guiades pel terme d’Aitona 
organitzades per l’Ajuntament, que s’ha d’exigir d’acord amb les tarifes següents: 
 

 Visites guiades pel terme organitzades per l’Ajunt ament Euros per persona  

1. Escolars dels centres docents (els professors no hi estan subjectes) 0,83 € més IVA 

2. Visita panoràmica, patrimonial i camp de pagès 4,13 € més IVA 

3. Visita panoràmica, patrimonial i camp de pagès, reduïda 2,48 € més IVA 

3. Visita al casc antic 1,65 € més IVA 

 
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, i derogar l’anterior preu públic, que consta al BOP núm. 
64, de 2.4.2014. 
 
 
16. Aprovació d’un plec de clàusules 
 
Atès que s’ha redactat el plec de clàusules administratives particulars per a cedir 
en ús una part de bé patrimonial municipal, per a instal·lacions de gas natural 
liquat que han de donar servei al municipi d’Aitona. 
 
Atesa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions 
públiques i el seu Reglament, aprovat per Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, 
el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003 i el Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 
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.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars 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, per a 
destinar-la a instal·lacions de gas natural liquat. 
 
Segon.- Publicar al BOP l’anunci de licitació corresponent. 
 
 
L’alcaldessa explica que Aitona serà un dels 15 municipis de Catalunya on 
s’ampliarà el gas natural, i que no s’ha acceptat la cessió gratuïta que es 
demanava l’empresa, sinó que s’ha fixat un tipus mínim pel concurs de 2.000 €, 
millorable a l’alça. 
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17. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
18. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
19. Assumptes d’urgència 
 
Amb els 6 vots a favor de CiU i 1 del PP, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, s’acorda la inclusió a 
l’ordre del dia del següent punt: 
 
El Ple de la Corporació, en sessió de 8.4.2014, va aprovar l’inici de l’expedient 
de delimitació del terme d’Aitona amb el de Sarroca de Lleida. 
  
L’acta de les operacions de delimitació s’ha signat el dia 25.3.2015, amb acord 
entre ambdós ajuntaments i, en compliment de l’article 31.3 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, s'ha 
de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n'acordin l'aprovació 
amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
  
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.- Aprovar l’acta de delimitació del terme d’Aitona amb Sarroca de Lleida. 
  
Segon.- Trametre un certificat d’aquest acord a l’Ajuntament de Sarroca de 
Lleida, per al seu coneixement, i a la Direcció General d’Administració Local, per 
tal que es publiqui la delimitació al DOGC, d’acord amb l’article 32.1 del Decret 
244/2007. 
 
 
20. Precs i preguntes 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta la seua convicció que no es rebran els 4 milions 
d’euros que costa el pont nou sobre el riu Segre. L’alcaldessa li respon que mai 
ha dit això, sinó que s’havia aconseguit cofinançament per l’obra. El Sr. Izcara 
insisteix que és una obra municipal, i la batllessa respon que no està tan clar, 
que l’Ajuntament es va negar a rebre l’obra. 
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I essent un quart de tres 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 796560 E i la darrera 796568 E. 
 
Aitona, 12 de juny de 2015 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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