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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 

Identificació de la sessió 

Núm.: 2/2016 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   dimarts, 31 de maig 
Horari:  de les 21:35 a les 21:45 hores 
Lloc:  Sala de Plens 

Hi assisteixen: 

Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 

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 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 

Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 

No hi assisteixen: 

Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Albert Agustí Sánchez, regidor 

Ordre del dia 

1. Sorteig de membres de les meses electorals
2. Adhesió al pacte dels alcaldes
3. Aprovació d’un conveni en matèria de joventut
4. Devolució d’aval

1. Sorteig de membres de les meses electorals

Efectuats els corresponents sortejos, es formen les següents meses electorals 
per a les properes eleccions municipals: 

Districte 1, secció 1, mesa U 

• President: Jordi Masana Roca
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• 1a vocal: Maria Ester Chimeno López 
• 2a vocal: Maria Mercè Orries Quer 

 
• 1a suplent del president: Yolanda Dolcet Ibars 
• 2a suplent del president: Andrea Milla Peña 

 
• 1a suplent de la 1a vocal: Montserrat Farran Gómez 
• 2n suplent de la 1a vocal: Carlos Cabrera Agustí 

 
• 1r suplent de la 2a vocal: Conrado Sampietro Ibars 
• 2n suplent de la 2a vocal: Albert Palau Cabasés 

 
 
Districte 1, secció 2, mesa U 
 

• President: Darío Camí Sisó 
• 1a vocal: Sabina Arroyo Díaz 
• 2a vocal: Maria Mercedes Aguado García 

 
• 1r suplent del president: Jordi Labella Prieto 
• 2a suplent del president: Maria Calzada Camí 

 
• 1a suplent de la 1a vocal: Alejandra Angleviel Escard 
• 2a suplent de la 1a vocal: Rhimou Lachkar Charchaoui 

 
• 1r suplent de la 2a vocal: José Francisco Orries Quer 
• 2n suplent de la 2a vocal: Josep Maria Cabasés Benavente 

 
En acabar el sorteig arriba la Sra. Royes. 
 
 
2. Adhesió al pacte dels alcaldes 

 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes 
pel Clima i l’Energia Sostenible”, 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 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.  
 
Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació 
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant 
les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat 
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accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la 
mitigació necessari i indispensable. 
 
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una 
energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a 
contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als 
consumidors més vulnerables.  
 
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 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 (octubre 2015) que es 
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 40% fins l'any 2030.  
 
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: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Aitona fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en 
més del 40 per cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència 
energètica i un major ús de fonts d’energia renovables i l’augment de la 
resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del canvi climàtic. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Aitona es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima 
i l’Energia Sostenible en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió 
al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per 
part de la Comissió d’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 comptarà amb el suport de la 
Diputació de Lleida, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques 
Lleidatanes. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Aitona es compromet també a elaborar un informe 
biennal 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 per 
l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Facultar l'alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.  
 
Cinquè.- Manifestar l’acord amb què l’Ajuntament d’Aitona sigui suspès de la 
iniciativa –subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte– en 
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cas de no presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla 
d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible i informes de seguiment) dins els terminis 
establerts. 
 
Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el 
registre a la plana web i a la Diputació de Lleida per fer possibles les tasques de 
suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin. 
 

3. Aprovació d’un conveni en matèria de joventut 

    
Atès que l’article 25.1c) del text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, estableix que la comarca pot 
gestionar competències pròpies dels municipis que aquest li deleguin i en el 
mateix sentit l’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, afegeix que la comarca pot prestar serveis 
municipals en virtut de delegació o conveni.  
 
Atès que l’article 14.2 d) de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut, estableix 
que els ens supramunicipals poden exercir les competències en matèria de 
joventut que els muninicipis els hagin delegat o de les quals els hagin encarregat 
la gestió en els supòsits i amb els requisits establerts per les lleis.  
 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià, en sessió ordinària de 4.3.2016, ha 
aprovat el conveni marc de delegació de competències complementàries i 
encàrrec de gestió a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els 
ajuntaments, per a la implementació de les polítiques de joventut a la comarca 
del Segrià, entre els quals s’inclouen l’elaboració de plans locals i la 
implementació de programes d’activitats, la detecció i estudi de necessitats, la 
promoció de l’emancipació i de la participació juvenils, la creació i gestió de 
serveis i la gestió de polítiques de joventut, principalment. 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències complementàries i 
encàrrec de gestió a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament 
d’Aitona, per a la implementació de les polítiques de joventut a la comarca del 
Segrià. 
 
Segon.- Delegar la competència en el Consell Comarcal del Segrià. 
 
Tercer.- Autoritzar l’alcaldessa per a signar aquest conveni. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià. 
 

4. Devolució d’aval 
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Al contracte d’urbanització del carrer Joan XXIII d’Aitona, exp. G020/2010 s’hi va 
fer constar el termini de garantia de 5 anys que havia ofert el contractista; el qual, 
segons la clàusula 17a.4 del plec de clàusules, s’ha de comptar des de l’acta de 
recepció de les obres, que és de data 9.5.2011. 
 
Atès que, per tant, el 9.5.2016 va vèncer la garantia.  
 
Atès que les prestacions establertes en el contracte s’han executat correctament. 
 
Atès l’article 90.1 de Llei 30/2007, de contractes del sector públic (aplicable per 
raó de temps) que determina que la garantia no es torna o cancel·la fins que no 
venci el termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament  el contracte de 
que es tracti, o fins que no es declari la resolució d’aquest sense culpa del 
contractista. 
 
Atès l’article 65.2 del Reglament de l’antiga Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, que estableix la 
necessitat d’acord de l’òrgan de contractació sobre la cancel·lació i la devolució 
de la garantia definitiva.  
 
Vist l’informe de la direcció facultativa de l’obra, de 12.5.2016, 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte d’urbanització del 
carrer Joan XXIII d’Aitona, exp. G020/2010 i cancel·lar la garantia definitiva per 
import de 6.196,30 €, presentada per Construccions Maeval, SCCL per 
respondre davant de l’Ajuntament d’Aitona del compliment dels compromisos 
assumits davant de l’esmentat organisme pel contracte assenyalat i, en 
conseqüència, retornar l’aval 20131583-39-9800015602. 
 
Segon.- Notificar-ho a l’interessat. 
 
 
La batllessa explica que dilluns dia 6 de juny, a les 20:30 hores, vindran del 
Consell Comarcal per a explicar la proposta de recollida porta a porta, i que seria 
bo que hi fossin tots els regidors, algun dels quals, com ara el Francesc Roca, ja 
coneix el tema perquè són consellers comarcals. 
 
El Sr. Francesc Roca manifesta que els consellers van anar a Cervera i el Bages 
i a uns els sembla bé i als altres malament, i en alguns casos es gestiona amb el 
tanatori i això ajuda als números, però que pel que fa al reciclatge els tornen 
molts diners. 
 
L’alcaldessa afegeix que El Segrià és una de les pitjors comarques de Catalunya 
pel que fa al reciclatge. 
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Per acabar, comunica que avui han nomenat l’exregidora d’Aitona Esperança 
Casas com a coordinadora de Joventut i que, si a tots els regidors els sembla bé, 
li farà una felicitació en nom de tots. 
 
 
I essent tres quarts de deu del vespre, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual jo, 
com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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DILIGÈNCIA.- 

L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
majoria absoluta, en la sessió ordinària del Ple del dia 8 d’agost de 2016 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796629 E i la darrera 796631 E. 

Aitona, 9 d’agost de 2016 

Cristian Cimadevilla Magrí 
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