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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 3/2016 
Caràcter: ordinària 
Data:  dilluns, 8 d’agost 
Horari: de les 21:35 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 
Abel Mestre Roca, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 

Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 

No hi assisteix: 

Albert Agustí Sánchez, regidor 

Ordre del dia 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia
3. Aprovació del compte general de l’any 2015
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2016 i de les bases

d’execució
5. Aprovació provisional de la 1a modificació d’ordenances fiscals
6. Aprovació definitiva del nou reglament de drets funeraris
7. Aprovació de la proposta de festes locals per l’any 2017
8. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor
9. Aprovació del pla local de joventut
10. Aprovació del dipòsit de documentació de l’Arxiu Municipal d’Aitona a

l’Arxiu Històric de Lleida
11. Represa del tracte successiu d’un bé
12. Retirada d’honors a l’exdictador Francisco Franco
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13. Mocions 
14. Informes d’Alcaldia 
15. Assumptes d’urgència 
16. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si hi ha cap observació als esborranys d’actes, sense que 
cap grup en formuli cap.  
 
Seguidament, s’aproven amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc 
d’ERC –malgrat que no han objectat res sobre el seu contingut–, els esborranys 
corresponents a les sessions següents: 
 

 Ordinària de 20.4.2016 
 Extraordinària de 31.5.2016 

 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

 75/2016, de contractació de personal  
 76/2016, d’aprovació d’un plec de clàusules de contracte de lísing, exp. 

G032/2016 
 77/2016, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. G003/2016 
 78/2016, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. G021/2016 
 79/2016, de canvi de destí d’una subvenció del 1r trimestre 
 80/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
 81/2016, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs 
 82/2016, de concessió d’una nova subvenció del 1r trimestre 
 83/2016, d’aprovació d’una factura del gener 
 84/2016, de pròrroga d’un contracte d’arrendament 
 85/2016, de denegació de llicència d’obres, exp. U048/2016 
 86/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’abril 
 87/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G013/2016 
 88/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U042/2016 
 89/2016, d’imposició d’una vuitena multa coercitiva, exp. G086/2014 
 90/2016, d’imposició d’una desena multa coercitiva, exp. G119/2014 
 91/2016, d’imposició d’una desena multa coercitiva, exp. G026/2015 
 92/2016, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. G026b/2015 
 93/2016, de delegació de facultats per a presidir l’obertura de sobres 
 94/2016, de delegació de facultats per a resoldre un expedient 
 95/2016, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de l’any 2015 
 96/2016, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de lísing, exp. 

G032/2016 
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 97/2016, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de serveis, 
exp. G029/2016 

 98/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 
semestre de l’any 2015 

 99/2016, d’autoritzacions i delegacions de signatura  
 100/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U048/2016 
 101/2016, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
 102/2016, de modificació de l’inventari 
 103/2016, d’adjudicació d’un contracte administratiu de defensa judicial 
 104/2016, d’adjudicació d’un contracte administratiu de lísing 
 105/2016, de modificació de llicència d’obres, exp. U048/2016 
 106/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
 107/2016, de caducitat d’inscripcions padronals 
 108/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G013/2016 
 109/2016, de contractació menor d’agents cívics 
 110/2016, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. 

U032/2016 
 111/2016, de nomenament de presidenta de la Comissió Especial de 

Comptes 
 112/2016, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de serveis, 

exp. G123/2014 
 113/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G013/2016 
 114/2016, d’ampliació de termini, la part resolutòria del qual, diu: 

 

Primer.- Modificar el punt següent de l’apartat 8.2n de l’acord de Ple de 
20.4.2016, que queda redactat en la forma següent: 

6.- Es canvien les tasques de “proposta i informe d'expedients i verificació 
de comunicacions prèvies d'activitats” per les de “dinamització turística”, 
amb el mateix subgrup, complement de destí i específic. El canvi de 
tasques comporta innecessarietat del vincle funcionarial, per la qual cosa 
passa a laboral. 

Segon.- Ampliar fins al 31 de maig el termini d’informació pública de 
l’expedient de modificació de la relació de llocs de treball (50 % del 
termini inicial). 

Tercer.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per tal 
que sigui ratificat. 

 

 115/2016, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
 116/2016, de convocatòria de Ple extraordinari 
 117/2016, d’aprovació del pla anual d’inspecció i control de les activitats 
 118/2016 de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de festa major 
 119/2016, de modificació i altes de serveis de l’e-Tram 
 120/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U050/2016 
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 121/2016, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 
U061/2014 

 122/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
 123/2016, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
 124/2016, d’alta del repositori digital de l’AOC (DESA’L) 
 125/2016, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. 

U135/2015 
 126/2016, de declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació 
 127/2016, d’aprovació d’un plec de clàusules de contracte de lísing, exp. 

G008/2016 
 128/2016, de cancel·lació de garantia, exp. G131/2014 
 129/2016, d’aprovació d’un plec de clàusules de contracte de serveis, 

exp. G005/2016 
 130/2016, de delegació de facultats per a signar un contracte 
 131/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials del maig 
 132/2016, d’aprovació de pagues extres d’estiu 
 133/2016, d’aprovació d’una segona transferència de crèdits 
 134/2016, aprovació d’un plec i convocatòria de concurs, exp. G019/2016 
 135/2016, de declaració de desistiment d’un expedient U020/2013 
 136/2016, de declaració de desistiment d’un expedient U026/2013 
 137/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
 138/2016, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de serveis, 

exp. G005/2016 
 139/2016, d’adjudicació d’un contracte de serveis, exp. G123/2014 
 140/2016, de participació en una operació susceptible de cofinançament 

FEDER 
 141/2016, d’adjudicació d’un contracte de serveis, exp. G005/2016 
 142/2016, d’adjudicació d’un contracte administratiu de lísing 
 143/2016, de participació en una operació susceptible de cofinançament 

FEDER 
 144/2016, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres, exp. G060/2016 
 145/2016, d’aprovació d’una tercera transferència de crèdits 
 146/2016, d’aprovació de les bases d’un procés selectiu 
 147/2016, de transmissió del dret funerari sobre el nínxols 142, 472 i 771 
 148/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
 149/2016, d’aprovació de dos factures de juny de 2016 
 150/2016, d’aprovació d’una relació d’admesos i exclosos 
 151/2016, d’aprovació del padró de gestió de residus  
 152/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials del juny 
 153/2016, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

U050/2016 
 154/2016, de contractació de personal  
 155/2016, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
 156/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U061/2016 
 157/2016, de modificació de dos serveis de l’e-Tram 
 158/2016, de determinació de la composició d’una mesa de contractació  



      

 5

 159/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 
residus de l’any 2016 

 160/2016, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
 161/2016, de modificació d’una mesa de contractació i d’un comitè 

d’experts 
 162/2016, de correcció d’errades 
 163/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2016 
 164/2016, d’adquisició d’un terreny, exp. G019/2016 
 165/2016, de sol·licitud de subvenció de turisme 
 166/2016, d’aprovació d’una factura de juliol de 2016 
 167/2016, d’imposició d’una novena multa coercitiva, exp. G086/2014 
 168/2016, d’imposició d’una onzena multa coercitiva, exp. G026/2015 
 169/2016, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. G026b/2015 
 170/2016, de declaració de desistiment del procediment U039/2012 
 171/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2016 
 172/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
 173/2016, de caducitat d’inscripcions padronals 
 174/2016, de nomenament de secretària del Jutjat de Pau 
 175/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U130/2014 
 176/2016, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. G034/2016 
 177/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U066/2016 
 178/2016, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2016 
 179/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de residus 

de l’any 2016 
 180/2016, de modificació d’un projecte d’obres, exp. G060/2016, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Autoritzar, amb els efectes dels articles 57.3 i 67.2 de la Llei de 
l’Estat 30/1992, la redacció dels desglossats 1 i 2 del projecte de 
pavimentació de carrer i arranjament del talús o mur del carrer de Sant 
Gaietà d’Aitona. 
 
Segon.- Aprovar la reforma del projecte de pavimentació de carrer i 
arranjament del talús o mur del carrer de Sant Gaietà d’Aitona en els dos 
desglossats. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució, per tal que el punt 1 
sigui ratificat per la majoria absoluta dels seus membres i per al seu 
coneixement quant al punt 2. 

 
 181/2016, d’aprovació d’un plec de clàusules de les obres de 

pavimentació i arranjament del talús del mur del carrer Sant Gaietà 
d’Aitona –desglossat 1 

 182/2016, d’aprovació de dos factures 
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 183/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
 184/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials del juliol 
 185/2016, de concessió de subvencions del 2n trimestre 
 186/2016, de substitució d’un dipòsit en garantia i la seva posterior 

constitució a la Caixa General de Dipòsits de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya 

 187/2016, de declaració de desistiment d’un expedient U044/2015 
 188/2016, de declaració de desistiment d’un expedient U088/2015 
 189/2016, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres, exp. 06.06_2016_2 
 190/2016, d’adquisició d’un terreny, exp. 02.01.02.01_2016_4 
 191/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G028/2016 
 192/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U020/2016 
 193/2016, de declaració de desistiment d’un expedient U117/2013 
 194/2016, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Sr. Jaume Izcara pregunta per les multes coercitives. 
 
L’alcaldessa respon que normalment són a entitats financeres: Bankia i Banco 
Santander, i que al final segurament s’hauran de plantejar que executi les 
mesures l’Ajuntament, perquè no actuen. 
 
El Sr. Jaume Izcara si les paguen. 
 
La batllessa respon que no, per això les han enviat totes a la Diputació, perquè 
facin els embargaments. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més 
del PP i 3 en blanc d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació, el decret 114/2016 i l’apartat primer del 
decret 180/2016. 
 
 
3. Aprovació del compte general de l’any 2015 
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona 
corresponent a l’exercici 2015, integrat pels estats de comptes anuals previstos a 
la Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre HAP/1782/2013. 
 
Atès que ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de 
17 de maig de 2016.  
 
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat 
al BOP núm. 98, de 24.5.2016, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es 
pogueren presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n 
presentés cap. 
 
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
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Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de març de 
2016, publicat al DOGC núm. 7081, de 17.3.2016, relatiu a la forma en què les 
corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el 
Compte general per mitjans telemàtics. 
 
Atès el conveni signat el dia 3.12.2014, entre la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment telemàtic 
dels comptes generals de les entitats locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’Aitona corresponent a 
l’exercici 2015. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2015. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2016 i de les bases 
d’execució 
 
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 que cal incorporar a les bases d’execució del pressupost que les 
subvencions que atorga l’Ajuntament d’Aitona no poden superar els 10.000 €, 
com ja succeeix de fet, cosa que ha d’evitar la necessitat que els beneficiaris que 
siguin persona jurídica (en els últims anys sempre s’ha tractat d’entitats sense 
afany de lucre) hagin de comunicar les retribucions de llurs òrgans de direcció i 
administració, tal com estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, i reitera la base 
reguladora 8 l) de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, 
manteniments i conservació del PUOSC, aprovada per Decret 273/2016. 
 
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 8/2016 i 9/2016, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP 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 2/2016, amb el 
detall següent: 
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Despeses que cal finançar:  
 
a) Altes de crèdits: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

132-227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 10,00 10,00 

133-227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 21,00 21,00 

151-219 Altre immobilitzat material 0,00 10,00 10,00 

1532-215 Mobiliari 0,00 106,12 106,12 

164-226.03 Publicació en diaris oficials 0,00 210,00 210,00 

171-203 
Arrendaments de maquinària, 

instal·lacions i utillatge 
0,00 126,45 126,45 

171-625 Mobiliari 0,00 157,54 157,54 

311-227.99 
Altres treballs realitzats per 

altres empreses i 
professionals 

0,00 325,00 325,00 

323-633 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
0,00 10,00 10,00 

326-219 Altre immobilitzat material 0,00 146,80 146,80 

337-213 
Maquinària, instal·lacions 

tècniques i utillatge 
0,00 10,00 10,00 

432-226.01 
Atencions protocol·làries i 

representatives 
0,00 10,00 10,00 

432-226.02 Publicitat i propaganda 0,00 10,00 10,00 

432-226.06 
Reunions, conferències i 

cursos 
0,00 10,00 10,00 
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432-230.20 Del personal no directiu 0,00 230,97 230,97 

920-225.00 Tributs estatals 0,00 40,70 40,70 

932-226.04 Jurídics, contenciosos 0,00 10,00 10,00 

920-358 
Interessos per operacions 

d’arrendament financer 
(lísing) 

0,00 100,00 100,00 

 
 
 

Total altes de crèdits:  1.544,58 € 

 
b) Baixes de crèdits 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

151-600 Inversions en terrenys 9.000,00 -1.544,58 7.455,42 

 
 
 

Total baixes de crèdits:  -1.544,58 € 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la base d’execució 14a.1 del 
pressupost vigent, amb el contingut següent: 
 
Es poden atorgar subvencions, per un import cert, no superior a 10.000 € i sense 
referència a percentatges del cost total, per a finançar el funcionament ordinari 
de les entitats sense afany de lucre, les seues activitats educatives, culturals, 
esportives, de lleure i de participació ciutadana, les inversions en béns 
inventariables i els costos per a les famílies de les activitats anteriors, d’acord 
amb les bases següents. 
 
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. 
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5. Aprovació provisional de la 1a modificació d’ordenances fiscals 
 
L’ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa de gestió de residus, 
publicada al BOP núm. 241, de 16.12.2015, va gravar per primer cop els 
habitatges ubicats en sòl no urbanitzable, a través d’una tarifa específica. 
 
A l’hora d’incorporar-los al padró fiscal, s’ha detectat una casuística molt variada, 
que aconsella que prèviament es faci una tasca de depuració dels 
empadronaments existents al sòl no urbanitzable, per garantir que responguin a 
la realitat i, posteriorment, fer les altes que realment corresponguin al padró fiscal 
i posar-les al cobrament. 
 
Cal, doncs, aprovar un ajornament de l’entrada en vigor d’aquesta tarifa. 
 
Atès que per altra banda, s’ha considerat que pot beneficiar els veïns la previsió 
de cobrament de la taxa en dos vegades. 
 
Atès que a l’ordenança fiscal del cementiri, hi ha diferents epígrafs segons la 
tipologia de nínxols, sense que aquesta estigui definida, cal fer-ho. 
 
Atesos els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment d’afegir un paràgraf segon a la disposició final de 
l’ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa de gestió de residus, amb el 
contingut següent: 
 
No obstant això, la tarifa per habitatges en sòl no urbanitzable prevista a l’epígraf 
3 de l’article 5.2, entra en vigor l’1 de gener de 2017. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 7.1 i 13.1 de l’ordenança 
fiscal número 12, reguladora de la taxa de gestió de residus, que quedarien 
redactats, a partir de l’1 de gener de 2017, tal com s’indica a continuació: 
 
El període impositiu coincideix amb l'any natural. No obstant això, la taxa es pot 
cobrar en dos terminis, sense interessos. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment el nou quadre de tarifes de 5.1 de l’ordenança fiscal 
número 10, reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en el cementiri 
local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local: 
 

QUADRE DE TARIFES  IMPORT EN EUROS 

Adjudicació de dret funerari sobre panteons 1.800,00 



      

 11

1a adjudicació de dret funerari sobre nínxols 650,00 

2a o successives adjudicacions de dret funerari sobre nínxol 150,00 

Adjudicació dret funerari sobre urna per cendres 300,00 

Conservació del cementiri, per cada nínxol, urna, fossa o mausoleu 10,00 

Conservació del cementiri, per cada panteó de la part nova 15,00 

Drets d’enterrament en nínxols, urnes, fosses o mausoleus 40,00 

Autorització de trasllat de nínxol a nínxol 10,00 

 
Quart.- 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.  

 
Cinquè.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini 
fixat no es presenten reclamacions. En tot cas, les ordenances sobre les quals 
no es formulin al·legacions quedaran definitivament aprovades o derogades, 
segons el cas, se n’ordenarà la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província, i se’n donarà trasllat al Servei Territorial d’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 2 d) del Decret 94/1995. 
 
 
L’alcaldessa explica que abans de cobrar els empadronament als masos cal fer 
una depuració d’aquests, perquè hi ha barbaritats, que s’ha clarificat també el 
preu dels nínxols vells i nous, en lloc de si estaven a la part vella o a la nova, i 
pregunta si els canvis semblen bé als regidors, que responen que sí. 
 
 
6. Aprovació definitiva del nou reglament de drets funeraris 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 20.4.2016, va aprovar inicialment 
el nou reglament de drets funeraris. 
 
L’acord inicial es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant edictes publicats al diari El Punt Avui de 25.4.2016, BOP núm. 
80, de 27.4.2016, DOGC núm. 7110, de 29.4.2016 i exposició al tauler d’anuncis 
de la seu electrònica del 21.4.2016 al 27.5.2016, per tal que s’hi puguin formular 
al·legacions i reclamacions, d’acord amb l’article 62 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995. 
 
A més a més, es va publicar informació sobre el tràmit i el contingut del 
document aprovat a l’apartat de memòries i documents dels projectes normatius 
en curs, de la seu electrònica i portal de transparència, per tal de donar 
compliment al mandat de l’article 10.1 d) de la Llei 19/2014, de transparència. 
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Finalment, es va donar audiència al Consell de Persones Consumidores de 
Catalunya, en aplicació de l’article 127-9.1 a) del Codi de consum de Catalunya, 
aprovat per Llei 22/2010. 
 
Durant el tràmit d’informació pública s’ha presentat una al·legació, que es 
considera que millora el text aprovat inicialment i que, per tant, cal estimar-la. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Estimar l’al·legació presentada el dia 26.5.2016, amb número d’entrada 
1179 i, consegüentment, aprovar definitivament el nou reglament de serveis 
funeraris, amb els canvis següents a  l’article 13 respecte el text aprovat 
inicialment: 
 

1. Les transmissions que s’efectuïn amb caràcter provisional es 
tramiten mitjançant notificació adreçada al darrer titular 
conegut del dret funerari, a fi i efecte que en el termini de 20 
dies hàbils següents, s’hi pugui oposar.  

2. 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. 

 
Segon.- Trametre una còpia íntegra i fefaent de l’expedient d’aprovació al Servei 
Territorial d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació del Govern de l’Estat i, seguidament, publicar el text definitiu al 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
La batllessa explica que quan es va aprovar el reglament vigent hi havia un 
tràmit d’informació pública i de notificació per edictes al BOP, que era gratuït. 
Que ara les notificacions s’han de fer al BOE i que són gratuïtes, però que la 
informació pública s’ha de seguir fent al BOP i es cobra, de forma que la 
proposta el que fa és suprimir aquest darrer tràmit. 
 
 
7. Aprovació de la proposta de festes locals per l’any 2017 
 
Atès que el Departament d’Empresa i Coneixement ha iniciat la preparació de 
l’Ordre festes locals de Catalunya per a l’any 2017. 
 
Atès l’article 37.2.1r de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2015, que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran 
caràcter local. 
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Atès l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, que indica que la 
competència per establir les dues festes locals correspon al Ple. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Únic.- Proposar al Departament Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat 
les següents dates com a festes locals per a l’any 2017: 
 
19 de maig (divendres) i 1 de setembre (divendres)” 
 
 
8. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor 
 
Aquest punt es deixa pel final per tal que el Sr. Flix pugui participar en la resta de 
l’ordre del dia. 
 
 
9. Aprovació del pla local de joventut 
 
Atesa l'Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol, per la qual s'aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions als projectes d'activitats en 
l'àmbit de la joventut que els ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla 
nacional de joventut; en virtut de la qual es poden concedir subvencions als ens 
locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants que disposen de pla local de 
joventut. 
 
Atès que l’annex 2 d’aquesta Ordre disposa, al punt 3.2, que el pla ha d’estar 
aprovat pel ple de l’ens local. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià ha elaborat el pla local de joventut. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar el pla local de joventut d’Aitona. 
 
Segon.- Trametre’l a la Direcció General de Joventut. 
 
 
10. Aprovació del dipòsit de documentació de l’Arxiu Municipal d’Aitona a 
l’Arxiu Històric de Lleida 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona té la capacitat del seu arxiu a punt d’exhaurir-se.  
 
Atès que la Generalitat de Catalunya, en virtut de l'article 4.2 del conveni amb 
l'Administració de l'Estat per al traspàs de la gestió d'arxius de titularitat estatal, 
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pot constituir dipòsits de documents en els arxius històrics provincials en qualitat 
de mandatària d'un tercer. 
 
Atès que l'Ajuntament d’Aitona conscient de l’interès públic col·lectiu de la 
documentació que es troba al seu arxiu manifesta la seva voluntat de cedir-la 
en comodat a la Generalitat de Catalunya per tal que l’ingressi a l’Arxiu Històric 
de Lleida a fi de conservar-la i fer-la accessible als investigadors. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar el projecte de contracte entre la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Aitona, per a la cessió en règim de comodat del fons documental 
“Arxiu Municipal d’Aitona”, que té el contingut següent: 
 
Primer.- La Generalitat de Catalunya, en qualitat de mandatària, s'obliga a cedir 
en comodat el fons documental de l’Ajuntament d’Aitona a l'Arxiu Històric de 
Lleida en els termes següents: 
 
- L'Arxiu Històric de Lleida, a part de les obligacions inherents al comodat de 

guardar i conservar degudament el fons, durà a terme la tasca d’elaboració 
de l’inventari, una còpia del qual serà lliurada al comodant. 

 
- El comodat s’estableix per temps indefinit. No obstant això, el comodant 

podrà retirar amb caràcter temporal els documents que estimi pertinents, 
mantenint-se totalment vigent el contracte.  En aquest cas,  haurà de 
comunicar-ho per escrit a la direcció de l’Arxiu Històric de Lleida  amb una 
antelació mínima de tres (3) mesos. El retorn temporal i/o parcial dels 
documents cedits no comporta la revocació del comodat i no suposa cap cost 
econòmic per al comodant.  

 
Segon.- Si la part comodant volgués rescindir el contracte unilateralment ho 
haurà de comunicar de forma fefaent i per escrit a la direcció de l’Arxiu Històric 
de Lleida amb una antelació mínima de tres (3) mesos, i amb el detall o 
justificació de les causes que han motivat aquesta resolució que haurà de ser 
sempre acreditada d’acord amb l’article 1749 del Codi Civil. La restitució es 
formalitzarà per mitjà d’un document escrit signat per ambdues parts i 
prèviament l’Arxiu podrà fer reproducció de la documentació que consideri 
oportuna per tal de no desmembrar la unitat arxivística del fons. La gestió 
d’aquesta còpia restarà sotmesa a les condicions d’aquest contracte. 
 
Tercer.- En el cas de restitució del fons per voluntat expressa de la part 
comodant, aquesta haurà d’abonar com a compensació les despeses derivades 
de l’ús del material de conservació i treballs de descripció que s’hagin produït, 
d’acord amb allò disposat a la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Aitona podrà ampliar en el futur el fons documental cedit 
amb tota aquella altra documentació històrica que consideri adequat d’unir-hi, i 
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que es conserva en l’actualitat en poder de la pròpia institució municipal. La 
cessió d’aquesta documentació es realitzarà mitjançant la signatura per ambdues 
parts d’un annex al present contracte, el qual els serà d’aplicació. 
 
Tercer.- La documentació cedida per la part comodant en aplicació del present 
contracte i la que pugui cedir en el futur,  integrarà un únic fons i es coneixerà 
amb el nom de Fons Ajuntament d’Aitona i així apareixerà en el quadre de fons 
de l’Arxiu Històric de Lleida.   
 
Quart.- L’Ajuntament d’Aitona autoritza a la Generalitat de Catalunya mitjançant 
l’Arxiu Històric de Lleida a  procedir, si escau, a la reproducció digital d’una part o 
de la totalitat dels documents cedits i a difondre la documentació digitalitzada a 
través d’Internet segons la normativa pròpia de l’Arxiu Històric de Lleida  que 
s’aplica a la difusió dels seus altres fons documentals. 
 
Cinquè.- Amb l'objectiu de fomentar el coneixement de la història de la institució, 
les dues parts signatàries acorden considerar la documentació objecte del 
present contracte de lliure accés, segons la legislació vigent. Els documents que 
continguin dades personals que afectin la seguretat, l’honor, la intimitat o la 
imatge de les persones no seran accessibles fins que no hagi transcorregut un 
termini de vint-i-cinc anys de la mort de la persona afectada o de cinquanta anys 
des de la data de creació dels documents, si la primera no es coneix, a no ser 
que hi hagi consentiment de la persona afectada. 
 
Sisè.- Amb la finalitat de fomentar l'estudi i investigació del fons i de contribuir a 
millorar el coneixement de la institució municipal, l’Ajuntament d’Aitona autoritza 
a la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Arxiu Històric de Lleida, a utilitzar la 
documentació del fons cedit en exposicions i altres activitats de difusió similars, 
amb les condicions següents: 
 

a) La part comodant haurà d'estar informada amb antelació suficient i per escrit de 
les dades bàsiques de l'activitat cultural, del lloc i dates on se celebrarà i de la 
relació detallada dels documents que s'hi incloguin. 
b) L’autorització inclou el dret de reproduir els documents cedits per a les 
publicacions de difusió de les exposicions i les altres activitats culturals.  

 
Setè.- La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Aitona queden subjectes a 
les obligacions derivades del contracte de comodat i de mandat previstes en la 
legislació civil. 
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa per a la realització i signatura dels documents que 
calgui per a l’execució d’aquest acord i, en especial, per al lliurament material del 
fons documental de l’Arxiu. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Arxiu Històric de Lleida. 
 
 
L’alcaldessa explica que es dipositarà a Lleida una part del registre general i de 
les factures perquè l’espai per arxiu està casi exhaurit. 
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11. Represa del tracte successiu d’un bé 
 
I. Antecedents 
 
A l’inventari de béns de la corporació consta inscrit el bé número 16, denominat 
“Plaça sense nom (D)”, situat a la cruïlla entre l’avinguda 27 de Gener, el carrer 
de les Escoles, i el camí de Llardecans. La plaça es correspon amb les 
referències cadastrals 7766022BF8976N0001YI i 7766023BF8976N0001GI, i 
registrals 594 i 3569, respectivament. 
 
Tanmateix, la part que es correspon amb la finca registral 594 es troba inscrita al 
Registre de la Propietat no a nom de l’Ajuntament, que és qui actua com a amo 
des de temps immemorial, superior a 30 anys –fins al punt que fa dècades que 
és una plaça pública–, sinó a nom d’un tercer, en virtut de l’acord de la Comissió 
Gestora de l’Ajuntament, la qual, en sessió extraordinària d’1.5.1948, va adoptar 
un acord que, segons tenor literal de l’acta, diu: 
 
Dada cuenta por el Sr. Alcalde del expediente que se tramita en la Obra Sindical 
del Hogar, con el fin de construir por la misma un grupo de seis viviendas, al cual 
expediente ha de unirse certificación del Acta de la entrega de los terrenos en 
que habrán de emplazarse los edificios a construir, propone a los Srs. 
Concejales le autoricen para el citado acto, debiendo significar que el terreno a 
entregar en el que, descrito, es el terreno siguiente: Pieza de tierra, adquirida por 
expropiación, actualmente solar, situado junto al patio de las nuevas Escuelas 
graduadas y partida de “Pardiñes”, de cabida aproximada 1.500 m² o lo que 
queda dentro de sus linderos, que son: por oriente, con camino de la barca, 
mediodía, carretera de Serós; poniente, con Ramón Cabases y Norte, con patio 
de las escuelas. Esta finca que forma parte del Patrimonio Municipal está inscrita 
a nombre del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad, con fecha 7 de 
agosto de 1.947 al tomo 205, libro 4.º, foli 221, finca n.º 594 (quinientos noventa 
y cuatro), inscripción primera del libro de Aytona. 
Conformes los Sres. Reunidos con la propuesta del Sr. Alcalde y sin perjuicio de 
que la Providencia continúe, en representación del Municipio, realizando cuantas 
gestiones sean necesarias para el mejor éxito de las obras que se proyectan, 
acuerdan por unanimidad autorizar al Sr. Alcalde para que en nombre del 
Ayuntamiento y con las formalidades legales, haga entrega a la citada Obra 
Sindical del Hogar, del solar cuya descripción queda hecha. 
 
En compliment de l’acord adoptat per la Comissió Gestora de l’Ajuntament, la 
finca fou cedida mitjançant escriptura atorgada davant el notari de Lleida Diego 
Pombo Somoza, a la DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE 
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y DE LAS JUNTAS DE OFENSIVA 
NACIONAL SINDICALISTA. Tanmateix, la construcció d’habitatges no es va 
executar i els terrenys estan destinats en l'actualitat, com s’ha dit, (excepte error) 
a plaça pública, i inscrita fins i tot a l'inventari municipal de béns, com ja s’ha 
assenyalat, i cadastrada a nom de l'Ajuntament. 
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Atès que per tal que la situació registral reflectís la realitat, es van adreçar oficis 
a l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que la Subdirecció General de Patrimoni de l’Estat va manifestar, el juny de 
2013, que l’immoble no figurava a l’Inventari General de Béns i Drets de l’Estat i 
que podria format part del Patrimoni Sindical Acumulat. 
 
Atès que l’Oficialia Major del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va 
comunicar, el 5.7.2013, el següent: 
 
“1º.- Dicho inmueble no forma parte del Patrimonio Sindical Acumulado, con 
independencia de que figure en el Registro de la Propiedad a nombre de la 
Delegación Nacional de Sindicatos de la F.E.T. y de las J.O.N.S., a partir de la 
entrada en vigor de la Ley Sindical de 1971, Organización Sindical, extinta que 
fue en el año 1976, mediante el Real Decreto Ley 18/1976, de 8 de octubre, que 
creó la A.I.S.S. (Administración Institucional de Servicios Socio-Profesionales), 
Organismo Autónomo dependiente de la Presidencia del Gobierno, y le transfiere 
todos los bienes, derechos y obligaciones de la Organización Sindical. 
 
2º.- En la nota simple extensa que se acompaña, de la finca registral 594, 
inscripción 1ª, que también se acompaña como transcripción del libro registral, 
se recoge “y fueron destinadas dichas fincas a la construcción de viviendas 
protegidas”. Al respecto, pudiera ser, como en otros casos ocurre, que la Obra 
Sindical del Hogar, como formaba parte de la Delegación Nacional de Sindicatos 
de la F.E.T. y de las J.O.N.S., entre cuyas funciones estaba la promoción y 
construcción de viviendas de Protección Oficial, fuera la encargada de realizar 
dichas viviendas, al carecer de personalidad jurídica propia, todos los inmuebles 
(incluido el suelo) que gestionaban estaban puestos a nombre de la citada 
Delegación Nacional de Sindicatos. 
 
3º.- El Real Decreto 906/1978, de 14 de abril, sobre transferencia de unidades y 
servicios de la A.I.S.S. a la Administración del Estado, asigna la Obra Sindical 
del Hogar al MOPU (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo). 
 
El Real Decreto 1112/1978, de 12 de mayo, crea la APSU (Administración del 
Patrimonio Social Urbano), organismo autónomo con personalidad jurídica propia 
adscrito al MOPU, para absorber patrimonio, funcionarios y competencias hasta 
entonces atribuidas a la Obra Sindical del Hogar. 
 
El Real Decreto Ley 12/1980, de 26 de septiembre, crea el IPPV (Instituto para la 
Promoción Pública de la Vivienda), adscrito al MOPU, y que asume todas las 
facultades y atribuciones del Instituto Nacional de la Vivienda, de la APSU y del 
Instituto Nacional de Urbanización, que quedan suprimidos. 
 
El Real Decreto 1009/1985, de 5 de junio, en materia de traspasos de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, en 
materia de control de calidad de la edificación y promoción pública de la 
vivienda, traspasa las titularidades, con todos los derechos y obligaciones del 
IPPV. 
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La Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical, en 
su artículo segundo, exceptúa de su integración en el mismo a los bienes y 
derechos cuya titularidad dominical con anterioridad a la entrada en vigor de la 
Ley, hubiese sido transferida con arreglo a las disposiciones vigentes. 
 
De lo expuesto se infiere, que el Solar en Aitona, (Lleida), C/ Escoles, 16, no 
constituye Patrimonio Sindical Acumulado, ya que nunca pasó a este Patrimonio, 
como se recoge en el punto 3º, párrafo quinto. 
 
Tampoco constituye Patrimonio de la Delegación Nacional de Sindicatos de la 
F.E.T. y de las J.O.N.S., a partir de la entrada en vigor de la Ley Sindical de 
1971, de Organización Sindical, extinta que fue en el año 1976, mediante el 
Real Decreto Ley 18/1976, de 8 de octubre, que creó la A.I.S.S. (Administración 
Institucional de Servicios Socio-Profesionales), Organismo Autónomo 
dependiente de la Presidencia del Gobierno, y le transfiere todos los bienes, 
derechos y obligaciones de la Organización Sindical. 
 
Si fuera de alguien la titularidad pudiera ser de la Generalidad de Cataluña, tal y 
como se recoge en el punto 3º, párrafo cuarto.” 
 
Atès que la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va 
contestar, el 16.10.2014, que la Generalitat no gaudia de cap dret sobre la finca. 
 
II. Fonaments de dret 
 
Atès l’article 37.3 de la Llei 33/2003, de patrimoni de les administracions 
públiques, que estableix que a més del mitjà que preveu l'article 208 de la Llei 
Hipotecària, la certificació a què es refereix l'article 206 d'aquesta Llei és títol 
vàlid per reprendre el tracte successiu interromput, sempre que els titulars de les 
inscripcions contradictòries o els seus drethavents no hagin formulat oposició 
dins dels trenta dies següents a aquell en què l'Administració els hagi donat 
trasllat de la certificació que es proposa inscriure, mitjançant notificació personal 
o, si no és aquesta possible, mitjançant publicació d'edictes en els termes que 
s'expressen a continuació. Si els interessats no són coneguts, es pot inscriure la 
certificació quan les inscripcions contradictòries tinguin més de trenta anys 
d'antiguitat, no hagin sofert alteració durant aquest termini i s'hagin publicat 
edictes per termini de trenta dies comunicant la intenció d'inscriure la certificació 
en el tauler de l'Ajuntament, i en el "Butlletí Oficial de l'Estat", en el de la 
Comunitat Autònoma o en el de la província, segons quina sigui l'Administració 
que l'hagi expedit, sense que s'hagi formulat oposició per qui acrediti tenir dret 
sobre els béns. En la certificació es farà constar el títol d'adquisició del bé o dret i 
el temps que porta l'Administració titular en la possessió pacífica del mateix. 
 
Atès que l’article 167 del Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya 
estableix que els ens locals tenen capacitat jurídica per exercir tota mena 
d’accions i recursos en defensa dels seus béns i drets, l’exercici de les quals és 
obligatori i competència del Ple. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Iniciar expedient per a inscriure al Registre de la Propietat la titularitat 
del bé corresponent a la finca registral 594 d’Aitona, mitjançant l'expedient de 
represa del tracte interromput establert a l’article 37.3 de la Llei 33/2003, de 
patrimoni de les administracions públiques. 
 
Segon.- Atorgar audiència als interessats, mitjançant edicte publicat al Butlletí 
Oficial de la Província, per ser desconegut el successor de la DELEGACIÓN 
NACIONAL DE SINDICATOS DE FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA Y 
DE LAS JUNTAS DE OFENSIVA NACIONAL SINDICALISTA, així com a 
l’Administració General de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, com a 
possibles successors. 
 
Tercer.- En cas que no s’hi formulari oposició per qui acrediti tenir dret sobre el 
bé, sol·licitar al Sr. Registrador de la Propietat de Lleida, del Registre número 2, 
la inscripció del bé a nom de l’Ajuntament. 
 
 
12. Retirada d’honors a l’exdictador Francisco Franco 
 
Amb ocasió del recent 80è aniversari del cop d’Estat que va donar lloc a l’inici de 
la Guerra Civil Espanyola, s’ha fet una revisió de les actes dels plens municipals, 
per tal de comprovar si l’Ajuntament d’Aitona havia atorgat algun tipus d’honor a 
l’exdictador Francisco Franco i, en aquest cas, retirar-los-els, des del 
convenciment que aquests no poden ser un focus d’enfrontament, ofensa o 
greuge. 
 
Des de l’àmbit estatal són diverses les mesures que s’han adoptat en aquest 
sentit. 
 
Immediatament després de la sublevació militar, un decret del Ministeri de la 
Guerra, de 21 de juliol de 1936, va disposar el següent:  
 
Artículo 1.º Los Generales de división D. Francisco Franco Bahamonde, D. 
Manuel Goded Llopis, D. Miguel Cabanellas Ferrer, D. Gonzalo  Queipo de Llano 
Sierra, D. Joaquín Fanjul Goñi y D. Andrés Saliquet Zumata causarán baja 
definitiva en el Ejército, con pérdida de empleos, prerrogativas, sueldos, 
gratificaciones, pensiones, honorarios, condecoraciones y demás que les 
correspondan. 
Artículo 2.° El Gobierno dará en su día cuenta a las Cortes del presente Decreto. 
 
Aquesta mesura no va romandre a l’ordenament jurídic espanyol al perdre la 
República espanyola el conflicte bèl·lic i desconèixer el nou règim qualsevol 
mesura o disposició adoptada per les autoritats legítimes. 
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Dècades després, la Comissió Constitucional del Congrés dels Diputats, el 20 de 
novembre de 2002, va aprovar per unanimitat una proposició no de llei en què 
reiterava que ≪ningú no es pot sentir legitimat, com va ocórrer en el passat, per 
utilitzar la violència amb la finalitat d’imposar les seves conviccions politiques i 
establir règims totalitaris contraris a la llibertat i dignitat de tots els ciutadans, 
cosa que mereix la condemna i repulsa de la nostra societat democràtica≫.  
 
Finalment, l’article 15.1 de la Llei 52/2007, va establir que les administracions 
públiques havien de prendre les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, 
insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, 
personal o col·lectiva, de l’aixecament militar, de la Guerra Civil i de la repressió 
de la Dictadura.  
 
Així doncs, fruit de la revisió de les actes, s’ha trobat que la Comissió Gestora de 
l’Ajuntament, en sessió extraordinària d’1 de maig de 1948, acuerda por 
unanimidad dar el nombre de “Francisco Franco” al bloque de las seis viviendas 
protegidas que ha de construir la repetida Obra Sindical del Hogar. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 més d’ERC i 1 més del 
PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Únic.- Anul·lar l’acord de denominar “Francisco Franco” el grup d’habitatges que 
hauria d’haver construït l’Obra Sindical del Hogar.  
 
 
8. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor 
 
El Sr. Josep Flix Santaeulalia va presentar un escrit, el dia 6 de juliol de 2016, 
amb número d’entrada 1546, pel qual renunciava al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament que va obtenir en les passades eleccions municipals, per la llista 
d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL. 
 
Segons la candidatura oficial proclamada per la Junta Electoral de Zona, el 
següent de la llista és el Sr. Edgar Mestre Moreno.  
 
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 acorda, per assentiment, 
 
Primer.- Prendre coneixement de la dimissió formulada pel Sr. Josep Flix 
Santaeulalia com a regidor de l’Ajuntament d’Aitona, el qual cessa en l’exercici 
de l’esmentat càrrec. 
 
Segon.- Declarar la vacant corresponent. 
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Tercer.- Comunicar-ho a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial de regidor a favor del Sr. Edgar Mestre Moreno, que és el següent de 
la llista d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL.  
 
 
13. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
14. Informes d’Alcaldia 
 
La batllessa explica que a la consulta que es va fer sobre el sistema de recollida 
d’escombraries es van dipositar 457 paperetes; 434 a favor del sistema de 
contenidors en illes, i 23 a favor del sistema porta a porta. Comunica que per 
aquest motiu demà es donarà trasllat al Consell d’aquest resultat i de l’opció que 
tria Aitona. 
 
Seguidament, l’alcaldessa convida els regidors actuals i el sortint a les diferents 
celebracions programades per aquest mes. 
 
 
15. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
16. Precs i preguntes 
 
El Sr. Jaume Izcara prega que es faci un reconeixement a les persones 
assassinades, per motius polítics o no, abans, després i durant la Guerra Civil 
Espanyola. 
 
El Sr. Pau Blanco explica que quan ell era a govern va vindre una persona dient 
que a Torres hi havia un monument als caiguts de diversos llocs, però que els 
d’Aitona no hi eren perquè l’Ajuntament no ho havia volgut, i que això està 
pendent. Que a més a més hi ha un llibre on surten tots, els dels dos bàndols 
d’Aitona, que es diu “Mai més” i que Torres seria un bon lloc per fer aquest 
reconeixement, o sinó al cementiri. 
 
La batllessa pregunta al Sr. Blanco per què no el va dur a terme quan era alcalde 
i aquest respon que perquè hi havia gent que no volia barrejar un bàndol i l’altre. 
 
 
I essent les deu del vespre, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual jo, com a 
secretari, estenc aquesta acta. 
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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 ordinària del Ple del dia 21 de setembre de 2016 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 796633 E i la darrera 796644 E. 

Aitona, 22 de setembre de 2016 

Cristian Cimadevilla Magrí 
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