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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2016 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dilluns, 28 de novembre 
Horari:  de les 20:40 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 
Imma Benages Teixidó, regidora electa 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteix: 
 
Edgar Mestre Moreno, regidor electe 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Presa de possessió d’un regidor electe 
4. Canvi de destí d’una inversió 
5. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4/2016 
6. Nomenaments al consell escolar de l’aula/escola de música 
7. Mocions 
8. Informes d’Alcaldia 
9. Assumptes d’urgència 
10. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
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Se sotmeten a aprovació els esborranys d’actes següents: 
 

• Ordinari de 21.9.2016 
• Extraordinari de 9.11.2016 

 
L’alcaldessa pregunta si cap regidor té alguna observació a fer a alguns dels 
esborranys, i responen negativament. Sotmeses a votació, s’aproven amb els 7 vots a 
favor de CiU, 1 més del PP i 2 en blanc d’ERC. Davant d’aquest contrasentit, 
l’alcaldessa pregunta als regidors d’ERC per què no voten les actes, si acabaven de 
dir que no tenien cap observació a fer-hi. El Sr. Pau Blanco diu que ja li ho diran un 
altre dia. 
 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decre ts d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

• 241/2016, de convocatòria de Ple ordinari 
• 242/2016, d’atorgament de poder per a plets 
• 243/2016, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA022 
• 244/2016, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA014 
• 245/2016, de sol·licitud de subvenció pel castell 
• 246/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 247/2016, d’aprovació d’una sisena transferència de crèdits 
• 248/2016, d’autorització provisional de connexió a la xarxa 
• 249/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials del setembre 
• 250/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U084/2016 
• 251/2016, de modificació d’un projecte d’obres, exp. 06.06_2016_2 
• 252/2016, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 1r semestre de 

2016 
• 253/2016, d’aprovació del padró de clavegueram 
• 254/2016, de transmissió del dret funerari sobre el nínxol 359 
• 255/2016, d’aprovació d’una setena transferència de crèdits 
• 256/2016, d’autorització de trasllat de cadàver 
• 257/2016, de transmissió provisional del nínxol 363, fila 2a 
• 258/2016, de baixa de rebuts i noves liquidacions 
• 259/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r semestre de 

l’any 2016 
• 260/2016, de delegacions de signatura  
• 261/2016, de baixa de rebuts i noves liquidacions 
• 262/2016, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres, exp. 06.04.03_2016_1 
• 263/2016, de caducitat d’inscripcions padronals 
• 264/2016, d’imposició d’una onzena multa coercitiva, exp. G086/2014 
• 265/2016, d’imposició d’una tretzena multa coercitiva, exp. G026/2015 
• 266/2016, d’imposició d’una quarta multa coercitiva, exp. G026b/2015 
• 267/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 268/2016, d’aprovació d’un document tècnic 



 
 

Telèfon 973 79 40 10  
Fax 973 79 45 00 
https://www.seu-e.cat/web/aitona  
ajuntament@ajuntamentaitona.cat 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

• 269/2016, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
• 270/2016, de resolució d’un recurs de reposició 
• 271/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U060/2016 
• 272/2016, de concessió de subvencions del 3r trimestre 
• 273/2016, d’exempció de visat d’un projecte, exp. 06.04.03_2016_1 
• 274/2016, d’alta del registre unificat (MUX) en substitució de l’ERES 
• 275/2016, d’aprovació d’una vuitena transferència de crèdits 
• 276/2016, de concessió d’una subvenció directa, exp. G104/2016 
• 277/2016, de 2a modificació d’un projecte d’obres, exp. 06.06_2016_2 
• 278/2016, d’aprovació d’una factura de l’octubre de 2016 
• 279/2016, de primera generació de crèdits 
• 280/2016, de concessió de llicència d’obres, exp. U103/2016 
• 281/2016, d’aprovació d’una novena transferència de crèdits 
• 282/2016, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 09.02.01_2016_4 
• 283/2016, d’aprovació de la certificació de 4a certificació i última d’una obra, 

exp. G136/2014 
• 284/2016, de desestimació d’un recurs de reposició, exp. G026/2015 
• 285/2016, de sol·licitud de subvenció per camins malmesos pels aiguats 
• 286/2016, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
• 287/2016, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs del 3r trimestre 
• 288/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G104/2016 
• 289/2016, de denegació d’inscripció d’una parella estable 
• 290/2016, de nomenament de secretària del Jutjat de Pau 
• 291/2016, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
• 292/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 293/2016, de declaració de desistiment d’una segregació 
• 294/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G077/2016 
• 295/2016, de segona generació de crèdits 
• 296/2016, de declaració de desistiment del procediment U060/2015 
• 297/2016, d’aprovació de cinc factures d’octubre de 2016 
• 298/2016, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’octubre 
• 299/2016, sobre acreditació d’inexistència d’antecedents  
• 300/2016, de convocatòria de Ple extraordinari 
• 301/2016, de reversió del dret funerari sobre el nínxol 75 
• 302/2016, de devolució d’ingressos indeguts de clavegueram del 2016 
• 303/2016, de transmissió del dret funerari sobre el nínxol 854 
• 304/2016, de reversió del dret funerari sobre el nínxol 854 
• 305/2016, d’aprovació de tres factures de juliol i novembre de 2016 
• 306/2016, de delegació d’atribucions 
• 307/2016, d’aprovació de la planificació normativa 
• 308/2016, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r semestre de 

l’any 2016 i clavegueram de l’any 2016 
• 309/2016, de transmissió provisional del dret funerari sobre el nínxol 363 
• 310/2016, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA001 
• 311/2016, de declaració de desistiment del procediment U104/2015 
• 312/2016, de rebuig de factures 
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• 313/2016, de reversió del dret funerari sobre el nínxol 437 
• 314/2016, de canvi d’assignació d’un dret funerari 
• 315/2016, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA019 
• 316/2016, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA002 
• 317/2016, de devolució d’ingressos indeguts de clavegueram del 2016 
• 318/2016, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 319/2016, d’imposició d’una catorzena multa coercitiva, exp. G026/2015 
• 320/2016, d’imposició d’una cinquena multa coercitiva, exp. G026b/2015 
• 321/2016, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G028/2016 
• 322/2016, de modificació d’un projecte d’obres, exp. G029/2015 
• 323/2016, d’alta com a entitat de registre id-CAT 
• 324/2016, de reversió provisional del dret funerari sobre el nínxol 145 
• 325/2016, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
El Sr. Edgar Mestre no ha comparegut i, per tant, aquest punt queda sobre el taula. 
 
 
4. Canvi de destí d’una inversió 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 20.4.2016, va aprovar 
inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2016 i de l’RLT, en el qual es va 
concedir un crèdit extraordinari de 149.000 a l’estat de despeses del pressupost com a 
inversió financerament sostenible finançat amb càrrec al superàvit de l’any 2015. 
 
Atès que aquesta inversió ha estat finalment sufragada per la Diputació de Lleida, 
aquesta inversió financerament sostenible s’ha de deixar sense efecte i, si es vol, 
donar-li una altra destinació, com succeeix en aquest cas. 
 
Atès que les inversions pensades en substitució formen part també del capítol 6 de la 
classificació econòmica i del mateix programa de la classificació funcional (1532). 
 
Atès que es tracta d’inversions que permeten, durant la seua execució, manteniment i 
liquidació, als objectius d’estabilitat pressupostària i deute pública, degut a què no 
comporten endeutament i que les despeses de manteniment que se li estimen són 
mínimes. 
 
Atès que la seua vida útil s’estima igual o superior a 5 anys. 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor de CiU, 2 més d’ERC i un altre del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta de membres de la corporació i la unanimitat dels 
presents: 
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Primer.- Donar de baixa l’obra “Mur i pavimentació del C/ Sant Gaietà” com a inversió 
financerament sostenible finançada amb càrrec al superàvit de l’Ajuntament de l’any 
2015. 
 
Segon.- Donar d’alta, en substitució parcial de l’anterior, les inversions següents, 
finançades amb càrrec al superàvit de l’Ajuntament de l’any 2015: 
 
Inversió Import màxim  Vida útil  Manteniment anual  
Camins 35.499,99 5 anys 3.000,00 
Carrer o plaça Major 60.499,99 50 anys 550,00 

 
L’alcaldessa explica que aquesta proposta tracta d’evitar que es perdin les inversions 
que es poden finançar amb superàvit. 
 
El Sr. Jaume Izcara demana que abans de fer projectes, que es comparteixin, perquè 
hi ha carrers que es poden fer d’una manera o d’una altra, i que es poden donar idees. 
 
La batllessa respon que quan vingui els tècnics els cridaran. 
 
 
5. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 4 /2016 
 
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 16/2016 i 17/2016, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor de CiU, 2 en blanc d’ERC i un altre en blanc del 
PP: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 4/2016, amb el detall 
següent: 
 
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 9.559,00 3.400,00 12.959,00 
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133-227.99 Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals 21,00 887,00 908,00 

151-227.06 Estudis i treballs tècnics 19.990,00 4.000,00 23.990,00 

1532-210 Infraestructures i béns naturals 5.000,00 1.720,00 6.720,00 

1532-221.99 Altres subministraments 7.464,20 550,00 8.014,20 

160-213 Maquinària, instal·lacions... 100,00 8.875,00 8.975,00 

160-227.99 Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals 400,00 1.300,00 1.700,00 

161-213 Maquinària, instal·lacions tècniques 
i utillatge 200,00 3.200,00 3.400,00 

161-221.01 Aigua 11.500,00 3.000,00 14.500,00 

161-221.99 Altres subministraments 1.250,00 930,00 2.180,00 

1622-225.01 Tributs de les comunitats 
autònomes 15.000,00 150,00 15.150,00 

1623-226.04 Jurídics, contenciosos 312,50 145,00 457,50 

1623-25 Treballs realitzats per altres 
administracions públiques 23.000,00 7.000,00 30.000,00 

163-227.00 Neteja i condicionament 600,00 370,00 970,00 

164-213 Maquinària, instal·lacions... 300,00 200,00 500,00 

165-203 Arrendaments de maquinària... 1.300,00 670,00 1.970,00 

165-221.99 Altres subministraments 30,00 30,00 60,00 

171-203 Arrendaments de maquinària... 126,45 170,00 296,45 

171-210 Infraestructures i béns naturals 300,00 4.725,00 5.025,00 

171-213 Maquinària, instal·lacions... 600,00 710,00 1.310,00 

171-221.10 Productes de neteja i 
condicionament 200,00 200,00 400,00 
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312-215 Mobiliari 0,00 205,00 205,00 

323-212 Edificis i altres construccions 500,00 1.775,00 2.275,00 

323-213 Maquinària, instal·lacions... 3.800,00 4.000,00 7.800,00 

323-221.99 Altres subministraments 890,00 310,00 1.200,00 

323-227.99 Altres treballs realitzats per altres... 2.000,00 840,00 2.840,00 

3321-22001 Premsa, revistes, llibres... 1.720,00 1.250,00 2.970,00 

337-213 Maquinària, instal·lacions... 10,00 1.470,00 1.480,00 

338-205 Arrendaments de mobiliari i efectes 6.500,00 5.500,00 12.000,00 

338-213 Maquinària, instal·lacions... 900,00 1.730,00 2.630,00 

338-221.03 Combustibles i carburants 600,00 1.000,00 1.600,00 

338-221.99 Altres subministraments 700,00 1.040,00 1.740,00 

338-227.00 Neteja i condicionament 5.700,00 2.000,00 7.700,00 

338-227.99 Altres treballs realitzats per altres... 780,00 9.000,00 9.780,00 

341-227.99 Altres treballs realitzats per altres... 11.160,00 600,00 11.760,00 

342-212 Edificis i altres construccions 3.500,00 800,00 4.300,00 

342-227.99 Altres treballs realitzats per altres... 11.500,00 130,00 11.630,00 

920-222.00 Serveis de telecomunicacions 25.433,29 14.000,00 39.433,29 

920-623 Maquinària, instal·lacions... 125,00 3.700,00 3.825,00 

 
 

Total altes de crèdits:  91.582,00 € 

 
b) Baixes de crèdits 
 

Aplicació Nom Consignació Modificació Consignació 
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pressupostària actual  definitiva 

170-462 A ajuntaments 5.902,00 -4.552,00 1.350,00 

419-213 Maquinària, instal·lacions... 3.750,00 -3.000,00 750,00 

432-220.01 Premsa, revistes, llibres... 1.000,00 -1.000,00 0,00 

432-226.99 Altres despeses diverses 3.000,00 -2.500,00 500,00 

454-213 Maquinària, instal·lacions... 2.000,00 -1.500,00 500,00 

454-221.03 Combustibles i carburants 3.500,00 -1.500,00 2.000,00 

454-633 Maquinària, instal·lacions... 3.500,00 -3.500,00 0,00 

 
 

Total baixes de crèdits:  -17.552,00 € 

 
c) Altre finançament: Romanent de tresoreria per a despeses generals: 74.030,00 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i anunciar-ho al Butlletí Oficial de la 
Província. Cas que no es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu i, en aquest cas, se’n publicarà l’aprovació definitiva al BOP i s’enviarà còpia 
de l’expedient a les administracions estatal i autonòmica. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcaldia, en cas que sigui necessària la dotació d’algun dels crèdits 
afectats per la baixa per anul·lació abans de l’aprovació definitiva,  per deixar sense 
efecte parcialment o total la baixa aprovada inicialment, amb la col·lateral disminució 
dels suplements de crèdit autoritzats. La publicació de l’aprovació definitiva 
incorporarà, si escau, l’ús que l’Alcaldia hagi fet d’aquesta autorització. 
 
 
6. Nomenaments al consell escolar de l’aula/escola de música 
 
Atès que el 14.6.2016 es va signar un conveni amb el Departament d’Ensenyament 
per a la creació de l’escola de música de la comunitat de municipis d’Alcarràs, de 
Torres de Segre i d’Aitona, una seu de les quals s’ubica al municipi d’Aitona. 
 
Atès que l’article 45.1 c) del Decret 102/2010 estableix que el consell escolar d’un 
centre públic està integrat, entre d’altres membres, per un representant de l’ajuntament 
de la localitat on se situa el centre. 
 
Atès que segons el punt 7 del capítol I de l’annex al Decret 404/1987, de 22 de 
desembre, regulador de les bases generals d'organització i de funcionament dels 
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consells escolars municipals, correspon al ple de l’Ajuntament la designació del regidor 
vocal del consell escolar.  
 
El Ple aprova, amb els 7 vots a favor de CiU, 2 més d’ERC i un altre del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta de membres de la corporació i la unanimitat dels 
presents: 
 
Primer.- Designar com a representant titular de l’ajuntament al consell escolar de 
l’escola o aula de música d’Aitona, la regidora Imma Benages Teixidó i com a suplent 
la 1a tinenta d’alcalde, Maria Antonieta Royes Valls. 
 
Segon.- Comunicar-ho al centre corresponent. 
 
 
7. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
8. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
9. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
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 
  
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 2 de febrer de 2017. 
 
Aitona, 3 de febrer de 2017 
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