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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2016 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimecres, 21 de setembre 
Horari:  de les 21:50 a les 22:00 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 
Albert Agustí Sánchez, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Abel Mestre Roca, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Edgar Mestre Moreno, regidor electe 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Presa de possessió d’un regidor electe 
4. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor 
5. Aprovació provisional d’un pla especial urbanístic 
6. Mocions 
7. Informes d’Alcaldia 
8. Assumptes d’urgència 
9. Precs i preguntes 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si cap regidor té alguna esmena a l’esborrany d’acta de la 
sessió anterior, i tots responen que no. Per tant, el Ple aprova, per assentiment, 
l’esborrany d’acta següent: 
 

• Ordinària de 8.8.2016 
 
 
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: 
 

• 195/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G028/2016 
• 196/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U067/2016 
• 197/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 198/2016, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiment 
• 199/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U074/2016 
• 200/2016, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
• 201/2016, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte d’obres, exp. 

06.04.07_2016_2 
• 202/2016, d’autorització de connexió a la xarxa 
• 203/2016, de rectificació d’errors d’un rebut de gestió de residus de l’any 

2016 
• 204/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2016 
• 205/2016, de transmissió del dret funerari sobre el nínxol 730 
• 206/2016, de transmissió del dret funerari sobre el nínxol 352 
• 207/2016, de transmissió del dret funerari sobre els nínxols 377 i 488 
• 208/2016, de devolució de fiances  
• 209/2016, d’aprovació de dues factures d’agost de 2016 
• 210/2016, d’adjudicació d’un contracte d’obres, exp. 06.04.07_2016_2 
• 211/2016, d’imposició d’una desena multa coercitiva, exp. G086/2014 
• 212/2016, d’imposició d’una dotzena multa coercitiva, exp. G026/2015 
• 213/2016, d’imposició d’una tercera multa coercitiva, exp. G026b/2015 
• 214/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’agost 
• 215/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 216/2016, de declaració de desistiment del procediment U002/2015 
• 217/2016, de correcció d’errades del 210/2016 
• 218/2016, de línies fonamentals del pressupost 
• 219/2016, d’aprovació d’una quarta transferència de crèdits 
• 220/2016, pel qual es deixa sense efecte una comunicació prèvia, 

expedient U065/2014 
• 221/2016, de transmissió provisional del nínxol 955, fila 1a 
• 222/2016, d’aprovació d’assistències a la Junta de Govern de l’agost 
• 223/2016, de sol·licitud de subvenció del PUOSC 
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• 224/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 
residus de l’any 2016 

• 225/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 
residus de l’any 2016 

• 226/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de residus 
de l’any 2016 

• 227/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 
residus de l’any 2016 

• 228/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de residus 
de l’any 2016 

• 229/2016, d’exempció de visat d’un projecte, exp. 06.06_2016_2 
• 230/2016, de declaració de desistiment d’un expedient U027/2014 
• 231/2016, de sol·licitud de subvenció de joventut 
• 232/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U024/2016 
• 233/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U086/2016 
• 234/2016, de transmissió del nínxol 966, fila 4a 
• 235/2016, d’aprovació del pla de seguretat i salut d’una obra, exp. 

06.04.07_2016_2 
• 236/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 237/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G013/2016 
• 238/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G028/2016 
• 239/2016, de declaració de desistiment del procediment U064/2013 
• 240/2016, d’aprovació d’una cinquena transferència de crèdits 
• 241/2016, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
Aquest punt queda sense contingut, en no haver comparegut el regidor electe 
Edgar Mestre. 
 
 
4. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor  
 
S’avança el debat del punt 5, per tal que el regidor dimissionari pugui votar-lo. 
 
 
5. Aprovació provisional d’un pla especial urbaníst ic 
 
Per Decret 215/2012 es va aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic relatiu a 
l’àmbit de la cova del Pare Palau i entorn de l’ermita de Sant Joan de Carratalà, 
la finalitat del qual és el desenvolupament del sistema urbanístic d’equipaments 
comunitaris, promogut per les Carmelites Missioneres Teresianes, en els termes 
que consten en l’expedient. 
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El pla especial de la cova del Pare Palau d’Aitona, l’informe de sostenibilitat 
ambiental i la resta de documentació que integra l’expedient (G112/2011), es van 
sotmetre a informació pública, per un mes i 45 dies més, mitjançant edictes 
publicats al diari La Mañana i al tauler d’anuncis de la Corporació, el dia 8.8.2012 
i al BOP núm. 112, de 14.8.2012. 
 
Dins del període d’informació pública, que va abastar del 8.8.2012 al 8.11.2012, 
no es van presentar al·legacions ni reclamacions. 

Simultàniament al tràmit d’informació pública, es va sol·licitar informe als 
organismes següents per raó de llurs competències sectorials, identificats per 
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida: 
 

• Departament de Cultura 
• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
• Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
• Agència Catalana de l’Aigua 
• Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge 

Consten a l’expedient els següents informes rebuts: 
 
Dins del tràmit d’informació pública: 
 
Núm. Data  Origen 
1922 23/08/2012 Interior (D.G. de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvaments) 
2082 24/09/2012 Empresa i Ocupació (Direcció General de Turisme)  
2133 27/09/2012 Territori i Sostenibilitat 
2162 02/10/2012 Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
2225 09/10/2012 Territori i Sostenibilitat (tramet Cultura, Turisme, ACA i 
OTAAA) 
2457 23/10/2012 Territori i Sostenibilitat (tramet el de l’Institut Geològic) 
2501 26/10/2012 Territori i Sostenibilitat (tramet el de Diputació) 
2560 29/10/2012 Territori i Sostenibilitat (tramet el de Paisatge) 
2601 07/11/2012 Territori i Sostenibilitat (tramet el d’Afers Religiosos) 
 
Fora del tràmit d’informació pública: 
 
Núm. Data  Origen 
1285 30/05/2013 Territori i Sostenibilitat (tramet el Protecció Civil) 
1389 11/06/2013 Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
0712 29/03/2016 Agència Catalana de l’Aigua (informe parcial) 
 
El 20.4.2016 l’Ajuntament va donar el seu vistiplau a la documentació tècnica 
que s’havia de sotmetre a l’aprovació provisional i el 27.5.2016 es va rebre 
l’informe complet de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tant la documentació per a 
l’aprovació provisional com l’informe de l’ACA van ser tramesos a l’Oficina 
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Lleida, la qual el dia 4.8.2016 va 
trametre l’informe favorable, de data 15.7.2016. 
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Vist l’informe tècnic i el jurídic. 
 
Fonaments de dret: 
 
Atès el text refós de la Llei d'urbanisme, en endavant TRLU. 
 
Atès el Reglament de la Llei  d'urbanisme, aprovat per Decret 305/2006. 
 
En virtut de l’article 85 del TRLU correspon a l'ajuntament l'aprovació inicial i 
provisional, i en virtut de l'article 80 correspon a la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Lleida l’aprovació definitiva de l'expedient.  
 
La competència de l’adopció de l’acord correspon al Ple de la corporació, d'acord 
amb les competències atribuïdes per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el 52.2 apartat c) del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003. 
 
Per tot l'exposat, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més d’ERC i un 
altre del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic relatiu a l’àmbit de la 
cova del Pare Palau i entorn de l’ermita de Sant Joan de Carratalà. 
 
Segon.- Traslladar l'expedient i les normes urbanístiques en suport informàtic al 
Servei Territorial d'Urbanisme de Lleida perquè, si escau, l'aprovi definitivament i 
el publiqui al Diari Oficial de la Generalitat. 
 
 
4. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor  
 
El Sr. Albert Agustí Sánchez va presentar un escrit, el dia 5 de setembre de 
2016, amb número d’entrada 2018, pel qual renunciava al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament que va obtenir en les passades eleccions municipals, per la llista de 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 
 
Segons la candidatura oficial proclamada per la Junta Electoral de Zona, la 
següent de la llista és la Sra. Imma Benages Teixidó.  
 
Atès l’apartat 1r de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 
 
El Ple aprova, per assentiment: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la dimissió formulada pel Sr. Albert Agustí 
Sánchez com a regidor de l’Ajuntament d’Aitona, el qual cessa en l’exercici de 
l’esmentat càrrec. 
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Segon.- Declarar la vacant corresponent. 
 
Tercer.- Comunicar-ho a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial de regidor a favor de la Sra. Imma Benages Teixidó, que és el 
següent de la llista de CONVERGÈNCIA I UNIÓ.  
 
 
El Sr. Albert Agustí comunica que no pot compaginar les tasques de regidor amb 
les seues professionals i que, per tant, prefereix renunciar a les primeres. Dóna 
les gràcies a l’equip de govern, que creu que treballa molt, a la batllessa, per 
haver-lo inclòs a la candidatura, manifesta que continuarà col·laborant sempre 
que pugui i que la seua substituta és molt bona. 
 
El Sr. Jaume Izcara diu que li sap greu que una persona disposada a treballar 
per Aitona ho hagi de deixar. Li dóna les gràcies per aquest temps compartit i 
desitja que no passi com a ERC, on segons ell està marxant tothom. 
 
L’alcaldessa dóna les gràcies en nom de CiU al regidor dimissionari per aquest 
any de servei, i comunica que tan bon punt l’Imma Benages tingui la credencial 
prendrà possessió, i demana al grup d’ERC que es doni pressa amb la 
substitució del seu regidor. Adreçant-se a l’Albert Agustí li diu que compten amb 
ell per seguir col·laborant durant el que queda de mandat. 
 
 
6. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
7. Informes d’Alcaldia 
 
L’alcaldessa comunica que han començat les obres del mur de Sant Gaietà, i 
que en breu pot ser que es comencin altres actuacions subvencionades per la 
Diputació, com ara refer el carrer Sèquia. Comenta que volien fer el carrer Major, 
però que com que justament ara ha de ser apte per al pas de camions per l’obra 
del mur, que s’ha d’acabar a l’octubre, s’ha hagut d’ajornar, i fer el carrer Sèquia, 
que té sobretot problemes de clavegueram. 
 
 
8. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
9. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
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I essent les 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 28 de novembre de 2016 i 
que ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera 
pàgina la número 796648 E i la darrera 796651 E. 
 
Aitona, 29 de novembre de 2016 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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