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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 1/2016 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimecres, 20 d’abril 
Horari:  de les 20:30 a les 20:45 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 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 

Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 

No hi assisteixen: 

Albert Agustí Sánchez, regidor 
Jaume Izcara Camí, 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 2015
4. Aprovació provisional d’un pla especial urbanístic
5. Derogació inicial d’una ordenança fiscal
6. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona amb el de Fraga
7. Adhesió al pacte dels alcaldes
8. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2016 i de l’RLT
9. Aprovació inicial del nou reglament de drets funeraris
10. Mocions
11. Informes d’Alcaldia
12. Assumptes d’urgència
13. Precs i preguntes
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L’alcaldessa excusa l’assistència del regidor Albert Agustí.  
 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany d’acta de la sessió següent: 
 

• Ordinària de 22.12.2015 
 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decre ts d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats del de la darrera sessió 
ordinària: 
 

• Decret 355/2015, de contractació de màxima urgència i determinació de 
serveis essencials, la part resolutòria del qual, diu: 
 
Primer.- Declarar la categoria professional d’assistent de peó 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, el Sr. Juan Luís 
Garcés Gómez, com a personal laboral temporal, fins a l’1 de gener de 
2016, com a peó, amb una jornada de 40 hores setmanals, grup AP, CD 
de nivell 10 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. 
 

• Decret 356/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 
G083/2015 

• Decret 357/2015, d’aprovació de vuit factures del desembre 
• Decret 358/2015, d’aprovació d’una factura de l’octubre 
• Decret 359/2015, sobre cancel·lació de garantia definitiva de l’obra de 

millora del camí de Llardecans i altres, exp. G016/2014 
• Decret 360/2015, de concessió de subvencions del 4t trimestre i ampliació 

de la convocatòria 
• Decret 361/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA004 
• Decret 362/2015, de devolució de fiances  
• Decret 363/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U136/2015 
• Decret 364/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G106/2015 
• Decret 365/2015, d’adjudicació de contractes privats d’arrendament, exp. 

G074/2015 
• Decret 366/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
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• Decret 367/2015, de fraccionament i ajornament d’un rebut de taxes de 
l’any 2015 

• Decret 368/2015, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
• Decret 369/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

G106/2015 
• Decret 370/2015, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G115/2015 
• Decret 371/2015, d’ajornament de sessió ordinària de la junta de govern 
• Decret 372/2015, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
• Decret 373/2015, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
• Decret 374/2015, d’aprovació de la 3a certificació de l’obra d’adequació 

del poliesportiu 
• Decret 375/2015, de concertació d’una operació de tresoreria 
• Decret 376/2015, de nomenament de secretària del Jutjat de Pau 
• Decret 377/2015, d’adjudicació d’un contracte de compravenda, exp. 

G113/2015 
• Decret 378/2015, d’aprovació d’assistències a plens 
• Decret 379/2015, d’aprovació del límit de despesa no financera de l’any 

2016 
• Decret 380/2015, d’aprovació d’una sisena transferència de crèdits 
• Decret 1/2016, d’alta al Registre Públic de Contractes 
• Decret 2/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials del desembre 
• Decret 3/2016, d’alta al servei de comunicació de canvi de domicili de 

l’AOC 
• Decret 4/2016, de denegació de l’ampliació de termini, exp. G026/2015 
• Decret 5/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• Decret 6/2016, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs 
• Decret 7/2016, de retirada de vehicle abandonat, exp. G119/2015 
• Decret 8/2016, de transmissió del dret funerari sobre el nínxols 229 i 492 
• Decret 9/2016, d’incorporació de romanents 
• Decret 10/2016, d’aportació a l’ajuntament gestor del conveni d’Utxesa 
• Decret 11/2016, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 12/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U056/2015 
• Decret 13/2016, de modificació d’un servei de l’e-Tram 
• Decret 14/2016, d’imposició d’una setena multa coercitiva, exp. 

G086/2014 
• Decret 15/2016, d’imposició d’una vuitena multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
• Decret 16/2016, d’imposició d’una setena multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
• Decret 17/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre de l’any 2015 
• Decret 18/2016, de devolució d’ingressos indeguts de clavegueram del 

2015 
• Decret 19/2016, de liquidació provisional de quotes d’urbanització 
• Decret 20/2016, de trasllat de la seu i el registre electrònics 
• Decret 21/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
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• Decret 22/2016, de convocatòria de subvencions per a entitats socials 
• Decret 23/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials del gener 
• Decret 24/2016, d’aprovació del padró de la taxa de conservació del 

cementiri 
• Decret 25/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• Decret 26/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U037/2015 
• Decret 27/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U014/2013 
• Decret 28/2016, d’adjudicació d’un contracte privat d’arrendament, exp. 

G124/2015 
• Decret 29/2016, d’ajornament d’un rebut de contribucions especials 
• Decret 30/2016, d’imposició d’una vuitena multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
• Decret 31/2016, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 

U002/2016 
• Decret 32/2016, d’aprovació d’una factura de l’octubre 2015 i una del 

febrer 2016 
• Decret 33/2016, de resolució d’un recurs de reposició, exp. G119/2014 
• Decret 34/2016, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
• Decret 35/2016, de resolució d’un recurs de reposició, exp. G119/2014 
• Decret 36/2016, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 2n 

semestre de 2015 
• Decret 37/2016, d’adhesió a la tercera 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 Energía SAU (exp. 2012/01) 

• Decret 38/2016, d’aprovació d’una primera transferència de crèdits 
• Decret 39/2016, d’aprovació d’una factura del febrer 2016 
• Decret 40/2016, de remissió d’un expedient al TSJC 
• Decret 41/2016, d’aprovació d’un plec de clàusules de contracte 

administratiu especial, exp. G014/2016 
• Decret 42/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials del febrer 
• Decret 43/2016, d’aprovació d’un pla d’igualtat 
• Decret 44/2016, aprovació d’un plec i convocatòria de concurs, exp. 

G019/2016 
• Decret 45/2016, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres, exp. G020/2016 
• Decret 46/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 

semestre de l’any 2015 
• Decret 47/2016, de remissió dels marcs pressupostaris 
• Decret 48/2016, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte 

administratiu especial, exp. G014/2016 
• Decret 49/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• Decret 50/2016, de rectificació de l’inventari de béns de l’any 2015 
• Decret 51/2016, d’imposició d’una novena multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
• Decret 52/2016, d’imposició d’una novena multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
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• Decret 53/2016, d’adopció d’una nova ordre d’execució urbanística, exp. 
G026/2015 

• Decret 54/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• Decret 55/2016, d’aprovació del padró d’abonament per accés a tots els 

actes de la festa major, excepte la paella 
• Decret 56/2016, d’aprovació d’unes bases d’un procés selectiu 
• Decret 57/2016, de remissió d’un expedient al Jutjat contenciós 

administratiu 
• Decret 58/2016, d’adjudicació d’un contracte administratiu especial 
• Decret 59/2016, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiments, 

exp. A008/2008 
• Decret 60/2016, de concessió de llicència de divisió horitzontal, exp. 

U039/2016 
• Decret 61/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U020/2016 
• Decret 62/2016, de baixa de finques de l’inventari i del Registre per 

duplicitat 
• Decret 63/2016, d’aprovació d’una relació d’admesos i exclosos 
• Decret 64/2016, de remissió d’un expedient al Jutjat contenciós 

administratiu 
• Decret 65/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• Decret 66/2016, de correcció de la rectificació de l’inventari de béns de 

l’any 2016 
• Decret 67/2016, d’ajornament d’un rebut d’ICIO 
• Decret 68/2016, de devolució d’ingressos indeguts de quotes 

d’urbanització 
• Decret 69/2016 de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de festa 

major 
• Decret 70/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 

semestre de l’any 2015  
• Decret 71/2016, de concessió de subvencions del 1r trimestre 
• Decret 72/2016, d’aprovació d’un plec de clàusules de contracte de 

defensa jurídica, exp. G029/2016 
• Decret 73/2016, d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2015 
• Decret 74/2016, de convocatòria de Ple ordinari 

 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2015 
 
Es dóna compte al Ple de la liquidació del pressupost de l’any 2015, aprovada 
per decret d’Alcaldia 73/2016, la part resolutòria del qual, diu: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 
Segon.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost, per mitjans 
telemàtics, a les administracions estatal i autonòmica.  
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Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri, la qual ha 
d’incloure la informació sobre l’execució de les inversions financerament 
sostenibles. 

 
Les inversions financerament sostenibles, l’execució de les quals no ha acabat 
l’any 2015 i que s’incorporen al 2016, són les següents:  
 

Aplicacions pressupostàries  Codi  Import generat  
Terrenys i béns naturals 160-631 8.000,00 
Altres inversions de reposició d’infraestructures i 
béns destinats a l’ús general 454-619 200,00 

2a fase vestuaris i sala de bitllaires 933-632.06 4.148,36 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
L’alcaldessa explica que hi ha hagut un superàvit d’uns 145.000 euros i un 
romanent de tresoreria de gairebé 600.000, i que en 4 anys, l’endeutament ha 
passat del 100 al 44 %. 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta si en 4 anys quedarà tot net. 
 
La batllessa respon que si l’Ajuntament no s’endeuta més sí, pràcticament, i que 
si no haguessin de fer front als 200.000 euros anuals de deute per la gestió 
d’ERC, es podria gastar molt en obres. 
 
El Sr. Pau Blanco replica que això no és veritat, i que mai no hi estarà d’acord. 
 
 
4. 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. 
 
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: 
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• 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: 
 
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: 
 
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 
 
Vistos 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. 
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Per tot l'exposat, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 3 més d’ERC, 
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. 
 
 
5. Derogació inicial d’una ordenança fiscal 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 18.10.2013, va aprovar 
provisionalment les ordenances fiscals que havien de regir per l’any 2014 i 
següents, entre elles, la número 16, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de telecomunicacions que utilitzen el domini públic local 
per a la prestació d’aquests serveis. 
 
L’acord provisional es va exposar al tauler d’anuncis de la Corporació, durant 30 
dies, cosa que s’anuncià al BOP núm. 195, de 23.10.2013 i, en haver-hi 
presentat al·legacions, el Ple, en sessió ordinària de 23.12.2013, les va resoldre i 
va aprovar el text definitiu de les ordenances. 
 
La Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en data 17 de setembre de 2015 va dictar sentència en 
el recurs ordinari núm. 120/2014, interposat per la representació de Telefónica 
Móviles España, SA, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Aitona, de 23 de 
desembre de 2013, pel qual s’aprovà definitivament l’ordenança fiscal número 
16, publicada al BOP núm. 239, de 30.12.2013, pàgines 48 a 48. 
 
La part dispositiva de la sentència esmentada, traduïda textualment, estableix: 
 
“Estimem el recurs contenciós administratiu número 120/2014 interposat per la 
representació processal de Telefónica Móviles España, S.A., contra l’acord del 
Ple de l’Ajuntament d’Aitona, de 23 de desembre de 2013, pel qual s’aprova 
definitivament l’ordenança fiscal número 16 reguladora de la “taxa per la 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de telecomunicacions que utilitzen el domini 
públic local per a la prestació d’aquests serveis”, i ANUL·LEM, per no ser 
conformes a dret, els articles 2 apartat B, 3, paràgraf tercer, i 4 apartats 1.B i 3.B. 
Sense expressa declaració quant a les costes processals.” 
 
Atès que la part que ha quedat vigent de l’ordenança esdevé sense contingut, 
escau de derogar-la. 
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Atesos els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Per tot l'exposat, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 3 més d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la derogació de l’ordenança fiscal núm. 16 per 
a l’any 2014 i següents, reguladora de la taxa per la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de telecomunicacions que utilitzen el domini públic local per a la 
prestació d’aquests serveis. 
 
Segon.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que durant el termini de 30 dies les 
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes.  

 
Tercer.- L’acord de derogació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini 
fixat no es presenten reclamacions i, en aquest cas, se’n donarà la publicació al 
BOP i el trasllat al Servei Territorial d’Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
6. Aprovació de la delimitació del terme d’Aitona a mb el de Fraga 
 
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 Fraga, després de considerar que, en 
aquell moment, Aitona només es trobava delimitada amb Torres de Segre i que, 
per a completar el mapa del municipi, calia que es trobés delimitat amb tots els 
municipis veïns, cosa que podia evitar problemes futurs, com ara incertes sobre 
l’abast del terme a l’hora d’atorgar llicències d’obres. 
 
La normativa aplicable per la delimitació amb Fraga, al formar part de la 
comunitat autònoma d’Aragó, al Reial decret 3426/2000, pel qual es regula el 
procediment de delimitació de termes municipals que pertanyen a diferents 
comunitats autònomes. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 2.1 del Reial decret 3426/2000, en aquella 
sessió plenària es va designar una comissió, la composició de la qual fou 
modificada per acord plenari de 2.7.2015, arran de les recents eleccions 
municipals. 
 
L’acta de les operacions de delimitació es va signar el dia 15.1.2016, amb acord 
entre ambdós ajuntaments i, en compliment de l’article 2.4 del Reial decret 
3426/2000, 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 que hi consta. 
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Vist l’informe favorable i preceptiu de Secretaria. 
 
Per tot l'exposat, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 3 més d’ERC, 
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 Fraga. 
 
Segon.- Trametre un certificat d’aquest acord a l’Ajuntament de Fraga, per al seu 
coneixement, així com també, acompanyat de l’acta, a la Diputació de Lleida, a 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, a la 
Direcció General de Coordinació de Competències de les Comunitats 
Autònomes i a l’Institut Geogràfic Nacional, en un termini de 5 dies des de la 
celebració de la sessió plenària. 
 
 
7. Adhesió al pacte dels alcaldes 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte 
ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats 
europees. 
 
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts 
d’energia renovables. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la 
ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar 
l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament d’Aitona té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el 
transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables 
en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 
2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins 
l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 
20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
Per tot l'exposat, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 3 més d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Aitona fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en 



      

 11

més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor 
de les fonts d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Aitona es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. 
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la 
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de 
les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius 
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat 
mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a 
les Terres de Lleida. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Aitona es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència 
d’alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la 
Unió Europea (en els termes del model establert) i al president de la Diputació de 
Lleida. 
 
 
L’alcaldessa explica que es farà un estudi de com reduir cost per aconseguir més 
eficiència energètica, que l’objectiu és baixar un 20 % el CO2 i que si es volen 
demanar ajuts europeus caldrà estar dins d’aquest pacte. 
 
 
8. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1 /2016 i de l’RLT 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2016, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2017. 
 
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 6/2016 i 7/2016, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tot l'exposat, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 3 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 1/2016, amb el 
detall següent: 
 
Despeses que cal finançar:  
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a) Altes de crèdits: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

164-622 Edificis i altres construccions 50.000,00 5.808,00 55.808,00 

341-632.06 2a. fase vestuaris i sala 
bitllaires 0,00 1.166,54 1.166,54 

432-224 Primes d’assegurances 0,00 260,01 260,01 

432-609.06 Rutes, mapes, cartells i 
senyalització 

0,00 1.198,00 1.198,00 

1532-619.11 Mur i C/ de Sant Gaietà 0,00 149.000,00 149.000,00 

1532-619 
Altres inversions de reposició 

en infraestructures i béns 
destinades a l’ús general 

0,00 1.000,00 1.000,00 

 
 

Total altes de crèdits:  158.432,55 € 

 
b) Finançament: romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la relació de llocs de treball, en els 
termes següents: 
 

3.- S’amplien les funcions del lloc amb les següents: vigilància i control 
d’edificacions municipals. Les noves funcions es valoren en 100 € 
mensuals, que s’incrementen al complement específic. 
 
6.- Es redueixen les funcions següents: “proposta i informe d'expedients i 
verificació de comunicacions prèvies d'activitats”. La reducció de funcions 
comporta la supressió complement específic i la innecessarietat del vincle 
funcionarial, per la qual cosa passa a laboral, i amb un nivell de 
complement específic de 18 a 16. 
 
16.- S’amplien les tasques assignades al lloc amb les següents: 
manteniment de parcs i jardins. Les noves tasques es valoren en 71,45 € 
mensuals, que s’incrementen al complement específic. 
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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 que hi ha perill de caiguda del mur del carrer de Sant Gaietà 
i que per això cal fer una actuació urgent; que els tècnics valoren que això 
costarà uns 149.000 €, i que es farà inicialment com a inversió financerament 
sostenible, a l’espera que la Diputació de Lleida doni algun ajut, i amb la 
possibilitat que una ambulància pugui accedir al carrer del Forn. 
 
 
9. Aprovació inicial del nou reglament de drets fun eraris 
 
Atès que d’ençà de l’aprovació del vigent Reglament de serveis funeraris, s’han 
detectat supòsits no regulats i d’altres que convé regular. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
elaboració i aprovació de reglaments, així com l’article 127-9.1 a) del Codi de 
consum de Catalunya, aprovat per Llei 22/2010. 
 
Per tot l'exposat, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 3 més d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el nou reglament de drets funeraris d’Aitona, amb el 
contingut següent: 
 

REGLAMENT DE DRETS FUNERARIS 
 
Article 1.- Objecte  
És l’objecte d’aquest reglament la regulació adjudicació, transmissió i extinció de drets 
d’ús sobre construccions funeràries al cementiri municipal d’Aitona. 
 
Article 2.- Inhumació immediata 
Les adjudicacions de drets funeraris sobre sepultures s’atorgaran amb motiu 
d’enterraments immediats, excepte en casos justificats o construcció de nous blocs. 
 
Article 3.- Llegat 
El titular del dret funerari en qualsevol moment podrà, mitjançant compareixença davant 
de fedatari públic, designar un beneficiari per a després de la seva mort, i també un 
beneficiari substitut per al cas de  premorir aquell, encara que no hagi atorgat testament 
ni, per tant designat hereu. 
 
Article 4.- Canvi de legatari 
La designació de beneficiari podrà ser canviada totes les vegades que desitgi el titular, 
essent vàlida l'última designació efectuada davant de l'òrgan corresponent, sens perjudici 
de clàusula testamentària posterior, sempre que sigui expressa.  
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Article 5.- Successió testada 
1. Si el testador ha disposat la seua herència a favor de diversos hereus, una vegada 
aquests l’hagin acceptada legalment, el dret funerari serà deferit a qui designin. En cas 
de no designar-se, s’atribuirà la titularitat, amb caràcter provisional, a aquell dels hereus 
que ho hagi sol·licitat i que acrediti que en la sepultura de referència ha estat inhumat el 
cadàver del seu cònjuge o d’algun dels seus ascendents, descendents o col·laterals fins 
al quart grau per consanguinitat o fins al segon grau per afinitat, llevat que un tercer 
acrediti millor dret. 
2. Si no és possible establir la persona a qui ha d’atorgar-se el dret funerari, aquest 
recaurà igualment amb caràcter provisional en la persona de major edat entre els 
successors i, si aquesta no l’accepta, en la qui el segueixi en edat, i així successivament. 
Tanmateix, en aquest cas, la qualitat del títol serà la de “provisional” i la seua adjudicació 
ha de seguir els tràmits de l’article 11 d’aquest reglament.  
 
Article 6.- Llegat d’usdefruit 
El llegat d’usdefruit de tota classe de sepultures, disposat per acta administrativa de 
designació de beneficiari o per testament, deferirà la titularitat de la sepultura a favor de 
l’usufructuari, i es cancel·larà a la seua mort, en què es consolidarà en la nova titularitat. 
 
Article 7.- Capítols matrimonials 
Si el titular del dret funerari i el seu cònjuge haguessin atorgat capítols matrimonials, hom 
s’atindrà, si s’escau, a allò que aquests disposin en matèria successòria.  
 
Article 8.-  Successió intestada  
En defecte de beneficiari designat i de successió testamentària o contractual, el dret 
funerari es transmetrà per l’ordre de successió establert per la legislació civil, i si 
existissin diverses persones cridades abintestat, se seguirà el procediment de l’article 11 
d’aquest reglament. 
 
Article 9.- Usdefruit vidual 
En cas de successió abintestat es reconeix el dret d’usdefruit a favor del cònjuge vidu, 
mentre visqui i no contragui segones núpcies. Finat el dit cònjuge o justificades les seves 
núpcies posteriors, es consolidarà en la nova titularitat. 
 
Article 10.- Renúncia  
Els titulars de drets funeraris poden renunciar a aquests a favor de descendents de les 
persones enterrades als nínxols. 
 
Article 11.- Permutes 
Es permet la permuta de drets funeraris, amb independència del seu valor, quan hi 
intervinguin drets titularitat d’entitats sense afany de lucre. 
 
Article 12.- Títols provisionals 
Quan no sigui possible dur a terme la transmissió en les distintes formes establertes en 
els números precedents, ja sigui perquè no pugui justificar-se la defunció del titular del 
dret, ja sigui perquè sigui insuficient la documentació presentada, o per raó 
d’incompareixença de les persones que hi tinguin dret o per no aportar davant 
l’Administració document acreditatiu d’acord majoritari dels possibles diferents cohereus, 
quan siguin diversos els qui reclamen la titularitat, es podrà lliurar un títol provisional, 
d’acord amb el número següent. 
 
Article 13.- Procediment de transmissió provisional  
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Les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisional es tramiten mitjançant edicte 
publicat al butlletí oficial corresponent i al tauler d’anuncis del consistori, a fi i efecte que 
en el termini de 20 dies hàbils següents, a comptar de l’endemà de la darrera publicació, 
s’hi puguin oposar els qui es creguin amb millor dret. Els títols que a aquest efecte 
s’expedeixin ho seran sempre sens perjudici de tercer de millor dret i amb prohibició de 
tota inhumació posterior de cadàvers o restes que no siguin del cònjuge, ascendents o 
col·laterals fins al quart grau de consanguinitat o fins al segon grau per afinitat del nou 
titular o de la persona que sol·licita la inhumació. 
 
Article 14.- Durada de la provisionalitat 
Transcorreguts 10 anys des de l’expedició del títol provisional, aquest esdevindrà 
definitiu i cessarà tot dret dels que podien reclamar la titularitat. 
 
Article 15.- Reclamacions 
En tots els casos de concessions, transmissions i transmissions provisionals, quan dins 
del termini aparegui una persona reclamant millor dret d’aquell a favor del qui s’hagi 
expedit el títol, haurà de demostrar el suposat millor dret. 
 
Article 16.- Durada i caducitat 

1. La durada dels drets funeraris és la màxima prevista per la normativa vigent, i els 
drets poden ser renovats, previ pagament, si escau, de la taxa que hi hagi fixada. 

2. Es respecten els títols que s’atorgaren a perpetuïtat quan la normativa ho 
permetia.  

3. Podrà ser declarada la caducitat, prèvia tramitació de l’expedient administratiu, i 
revertirà en tal cas a l'Ajuntament el dret funerari, en els casos següents: 

a) Per l'estat ruïnós de la construcció, previ expedient contradictori, en el qual serà 
part el titular del dret funerari de caràcter permanent. Es considerarà en estat 
ruïnós quan la  sepultura no pugui ser reparada per mitjans normals o quan el 
cost de la reparació sigui superior al 50% del cost estimat a preus actuals per a 
la seva reconstrucció.  

b) Per impagament de la taxa de conservació del cementiri, durant 5 anys seguits o 
7 alterns, si l’ordenança fiscal no n’estableix uns terminis menors. Aquesta 
possibilitat es pot aplicar amb caràcter retroactiu. 

 
Disposició final  
Aquest reglament entra en vigor l’endemà de la seua publicació al Butlletí Oficial de la 
Província  de Lleida. 
 
Disposició derogatòria 
Queda derogat el Reglament de drets funeraris publicat al BOP núm. 70, de 14.5.2011. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant edictes al BOP, DOGC, diari El 
Punt Avui i tauler d’anuncis i atorgar audiència al Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, quedarà 
aprovat definitivament el seu reglament, del qual se n’ordenarà la publicació 
oficial.” 
 
 
L’alcaldessa explica que es tracta de preveure supòsits no regulats, com ara les 
herències. 
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10. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
11. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
12. Assumptes d’urgència 
 
L’alcaldessa proposa incloure a l’ordre del dia el següent punt, el qual s’inclou 
amb el vot favorable dels 6 vots de CiU i 3 més d’ERC: 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 8.4.2014, va aprovar de 
nomenar les comissions de delimitació del terme d’Aitona amb els de Llardecans, 
Sarroca de Lleida, Seròs i Soses, constituïdes per: 
 

• Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
• Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
• Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
• Cristian Cimadevilla Magrí, secretari interventor 
• Paquita Carrera Combarros, tècnica 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de extraordinària, de 2.7.2015, va 
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 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 8.4.2014, va aprovar de 
nomenar la comissió de delimitació del terme d’Aitona amb el de Fraga, 
constituïda per: 
 

• Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
• Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
• Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
• Abel Mestre Roca, regidor 
• Cristian Cimadevilla Magrí, secretari interventor 
• Paquita Carrera Combarros, enginyera tècnica agrícola 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, de 2.7.2015, va 
nomenar una nova 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 
• Paquita Carrera Combarros, enginyera tècnica agrícola 

 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 29.10.2015, va nomenar 
una nova comissió per a la delimitació del terme de Torres de Segre 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 

 
Atès que la Sra. Carrera va causar baixa voluntària com a tècnica de 
l’Ajuntament el passat mes de març de 2015, cal substituir-la com a membre de 
les comissions. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 3 més 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, Soses i Torres de Segre 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 
• Jordi Albà Teixidó, tècnic 

 
Segon.- Nomenar una nova 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 
• Jordi Albà Teixidó, tècnic 
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Tercer.- Comunicar-ho als organismes corresponents. 
 
 
L’alcaldessa explica que la Sra. Paquita Carrera ha causat baixa voluntària i que 
com que estava a les comissions de delimitació, cal substituir-la.  
 
El Sr. Francesc Roca pregunta qui era. 
 
La batllessa respon que la noia que portava els temes d’agricultura. 
 
El Sr. Josep Flix demana saber com es cobrirà la baixa. 
 
L’alcaldessa respon que per concurs. 
 
 
13. Precs i preguntes 
 
 
El Sr. Francesc Roca diu que als pisos on hi viuen estrangers, aquests 
normalment mai no reciclen i ho tiren tot al contenidor normal, encara que els de 
selectiva estiguin al costat. Proposa de passar una circular, perquè tot el que ells 
no reciclen després es paga entre tothom. 
 
L’alcaldessa accedeix al prec del Sr. Roca, però matisa que aquest tipus de 
campanyes corresponen al Consell Comarcal del Segrià, que és qui té la 
competència i a qui s’hauria de demanar, a banda de les mesures que pugui 
adoptar l’Ajuntament. 
 
El Sr. Flix comenta que cal fer sensibilització. 
 
El Sr. Pau Blanco comenta que a l’abocador de runa de l’obra del gas hi ha vist 
moros que hi tiren brossa. 
 
La batllessa diu que si detecten un nou cas que avisin l’Ajuntament, que ho 
aniran a veure, i si poden saber la persona, doncs millor. 
 
El Sr. Roca diu que potser no tenen ni permís d’obres. 
 
L’alcaldessa diu que sobre això estan fent moltes inspeccions, que potser algun 
cas se’ls escapa, però que es visiten cases, miren què han demanat, què fan, 
paren obres, demanen els avals de residus... i que això es fa amb tothom. 
 
El Sr. Blanco considera que s’hi hauria d’anar cada setmana, perquè quan 
manaven ells també ho feien però que després marxaven i feien el que volien. 
 
La batllessa clou el ple convidant tots els regidors a la inauguració de la sala 
nova de la residència. 
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I essent tres quarts de nou 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 8 d’agost de 2016 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796619 E i la darrera 796628 E. 

Aitona, 9 d’agost de 2016 

Cristian Cimadevilla Magrí 
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