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

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2017 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimecres, 19 de juliol 
Horari:  de les 21:35 a les 21:55 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 
Imma Benages Teixidó, regidora 
Jaume Izcara Camí, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Marc Bosch Casals, regidor electe 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificar els decrets d’Alcaldia 
3. Pressa de possessió d’un regidor electe 
4. Aprovació del compte general del 2016. 
5. Aprovació de la proposta de festes locals pel 2018 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3/2017 i de les bases d’execució 
7. Adhesió a un conveni de recollida de residus 
8. Inici d’un expedient d’alternació dels límits d’Aitona i Torres de Segre 
9. Mocions 
10. Informes d’Alcaldia 
11. Assumptes d’urgència 
12. Precs i preguntes 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si algun regidor té cap observació a fer a l’esborrany d’acta de la 
sessió anterior, i no se’n formula cap. Per tant, s’aprova, per unanimitat, l’acta següent: 
 

• Ordinària de 25.5.2017 
 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificar els decrets d’Alcaldia 

 
Es dona compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

• 153/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 154/2017, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. G032/2017 
• 155/2017, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria del qual, diu: 

 
Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, el Sr. Juan Luis Garcés 
Gómez, com a personal laboral temporal, com a màxim un mes i fins que es 
resolgui el procés de formació de la borsa de treball de peons, com a peó, a temps 
complet, grup E/AP, CD de nivell 10 i complement específic de 228,69 euros. 

 
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la primera 
sessió ordinària que se celebri. 

 
• 156/2017, de nomenament interí d’una auxiliar administrativa 
• 157/2017, de ratificació de la suspensió d’obres, exp. G037/2017 
• 158/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U050/2017 
• 159/2017, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 09.02.01_2017_1 
• 160/2017, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 09.02.01_2016_6 
• 161/2017, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

l’any 2016 (a l’original, per error, hi diu 1r) 
• 162/2017, d’autorització de connexió a la xarxa 
• 163/2017, de concessió complementària de subvencions del 1r trimestre 
• 164/2017, d’aprovació d’una relació d’admesos i exclosos de la convocatòria de 

la plaça d’arquitecte superior 
• 165/2017, d’aprovació d’una relació d’admesos i exclosos de la convocatòria de 

la plaça d’arquitecte tècnic 
• 166/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials de maig 
• 167/2017, sobre encàrrec de defensa judicial 
• 168/2017, de nomenament interí d’un arquitecte tècnic 
• 169/2017, de nomenament interí d’un arquitecte superior 
• 170/2017, d’adscripció a lloc de treball d’un arquitecte tècnic 
• 171/2017, d’autorització de compatibilitat d’un arquitecte superior 
• 172/2017, d’autorització de compatibilitat d’un arquitecte tècnic 
• 173/2017, d’adscripció a lloc de treball d’un arquitecte superior 
• 174/2017, de concessió de targeta d’aparcament per a persona amb disminució 
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• 175/2017, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de subministrament 
de gasoil C, exp. G018/2017 

• 176/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 177/2017, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
• 178/2017, d’aprovació d’una relació d’admesos i exclosos de la borsa de treball 

de peons 
• 179/2017, d’alta a l’e-SET 
• 180/2017, de convocatòria de les proves de la borsa de treball de peons 
• 181/2017, d’aprovació d’indemnitzacions a membres d’un tribunal 
• 182/2017, de transmissió del dret funerari sobre els nínxols 308 i 679 
• 183/2017, d’autorització de trasllats de cadàvers al nínxol A083 
• 184/2017, d’aprovació del conveni d’una subvenció excepcional 
• 185/2017, d’autorització de trasllats de cadàvers al nínxol 607 
• 186/2017, de caducitat d’inscripcions padronals 
• 187/2017, de baixa i actualització d’un bé de l’inventari 
• 188/2017, d’aprovació del temari d’accés a la subescala administrativa 
• 189/2017, de no-exercici de les facultats d’un pacte de retrovenda 
• 190/2017, de confirmació de la relació d’admesos i exclosos de la convocatòria 

de la plaça d’arquitecte superior 
• 191/2017, d’aprovació d’indemnitzacions a membres d’un tribunal 
• 192/2017, d’adjudicació d’un contracte de subministrament de gasoil C, exp. 

G018/2017 
• 193/2017, de primera ampliació de crèdits 
• 194/2017, de contractació d’un peó de la borsa de treball 
• 195/2017, d’aprovació del temari d’accés a la subescala tècnica 
• 196/2017, de rectificació de la relació d’admesos i exclosos de la convocatòria 

de la plaça d’arquitecte tècnic 
• 197/2017, d’aprovació de pagues extraordinàries 
• 198/2017, de contractació d’un segon peó de la borsa de treball 
• 199/2017, de sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus 
• 200/2017, de sol·licitud de subvenció de turisme 
• 201/2017, d’aprovació d’una primera transferència de crèdits 
• 202/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G038/2017 
• 203/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U011/2008 
• 204/2017, de rectificació d’una relació d’admesos i exclosos de la borsa de 

treball de peons 
• 205/2017, d’aprovació inicial del projecte de pavimentació de la plaça de davant 

de l’Ajuntament 
• 206/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 207/2017, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. G047/2017 
• 208/2017, de constitució de bestretes de caixa fixa 
• 209/2017, d’aprovació d’un plec i convocatòria de concurs, exp. G070/2017 
• 210/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials de juny 
• 211/2017, d’aprovació del padró de gestió de residus  
• 212/2017, d’aprovació de factures del juny 
• 213/2017, de sol·licitud de subvenció per a inversions en camins públics locals 
• 214/2017, de realització d’un pagament a justificar 
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• 215/2017, de baixa i alta d’un camí a de l’inventari 
• 216/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U066/2017 
• 217/2017, de nomenaments per a la Secretaria del Jutjat de Pau 
• 218/2017, de constitució de bestretes de caixa fixa 
• 219/2017, de correcció d’errades de l’inventari de camins 
• 220/2017, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA017 
• 221/2017, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. G032/2017 
• 222/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U074/2017 
• 223/2017, d’ordre de retirada d’arbres de la zona de policia de camins 
• 224/2017, d’autorització de connexió a la xarxa 
• 225/2017, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de residus de 

l’any 2017 
• 226/2017, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
3. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
La batllessa comunica que la Junta Electoral Central ha proclamat regidor electe el Sr. 
Marc Bosch Casals, per renúncia del regidor Josep Flix i anticipadament dels següents 
de la llista. 
 
Com en els casos anteriors, mentre no renunciï expressament, se li ha de donar la 
possibilitat de prendre possessió, si així ho desitja, i per això s’ha posat el punt a 
l’ordre del dia. 
 
 
4. Aprovació del compte general del 2016 
 
S’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona corresponent a l’exercici 
2016, integrat pels estats de comptes anuals previstos a la Instrucció de comptabilitat 
normal, aprovada per Ordre HAP/1782/2013. 
 
El compte ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió de 16 de 
maig de 2017.  
 
L’informe de la Comissió es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte 
publicat al BOP núm. 97, de 22.5.2017, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es 
pogueren presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n 
presentés cap. 
 
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, regula la forma en què les corporacions 
locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el Compte general per 
mitjans telemàtics. 
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D’acord amb 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, la tramesa a Sindicatura serveix també de 
tramesa al Tribunal de Comptes. 
 
Vist l’informe d’Intervenció 11/2017. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, 1 més del PP i 2 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 
2016. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2016. 
 
 
L’alcaldessa dona compte al Ple d’un resum de l’informe d’Intervenció 14/2017, en què 
es plasma el resultat del mostreig efectuat sobre els padrons fiscals següents: 
 

• Padró de clavegueram: no s’ha trobat cap error; els imports liquidats s’adeqüen 
als de l’ordenança fiscal i els subjectes passius es corresponen amb els del 
padró de l’IBI. 

• Padró de gestió de residus: no s’ha trobat cap error; s’ha verificat que s’hagués 
liquidat a cada subjecte passiu el nombre de persones que es trobaven 
empadronades a 1.1.2016 i, quan això no ha estat així, s’ha comprovat que fos 
per alguna de les causes admeses a l’ordenança fiscal; s’ha verificat també que 
s’haguessin fet les liquidacions d’acord amb les tarifes d’aquella i que els 
subjectes passius coincidissin amb el padró de l’IBI. 

• Padró de l’IBI d’urbana: no s’ha trobat cap omissió en relació amb els padrons 
anteriors.  

• Padrons de l’aigua: no s’ha trobat cap error; s’ha comprovat que els consums 
facturats es corresponguessin amb les lectures introduïdes; que una de les 
lectures estimades s’hagués facturat d’acord amb l’art. 56 del Reglament 
regulador del servei (BOP de 5.7.2012) i que els subjectes passius coincidissin 
amb el padró de l’IBI; quan això no ha estat així, s’ha comprovat que fos per 
alguna de les causes admeses a l’ordenança fiscal. 

• Padró de conservació del cementiri: no s’ha trobat cap error. 
 
Seguidament, explica el resultat del mostreig efectuat sobre els assentaments en la 
comptabilitat, plasmat en l’informe d’Intervenció 15/2017, en què no s’ha trobat tampoc 
cap error, si bé s’ha indicat que cal comprovar si la facturació del subministrament 
d’energia elèctrica es fa segons l’acord marc. 
 
Finalment, reitera l’import del romanent líquid de tresoreria per despeses generals 
derivat de la liquidació de l’any 2016, que és de 473.125,78 €. 
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5. Aprovació de la proposta de festes locals pel 20 18 
 
Vista l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l'any 2018. 
 
L’article 37.2.1r de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2015, indica que de les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. 
 
L’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, indica que la competència per 
establir les dues festes locals correspon al Ple. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, 2 més d’ERC i un altre del 
PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Únic.- Proposar al Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat les 
següents dates com a festes locals per a l’any 2018: 
 
18 de maig (divendres) i 31 d’agost (divendres) 
 
 
6. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 3 /2017 i de les bases d’execució 
 
Cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2017, per despeses 
que no es poden endarrerir a l’any 2018 i que s’indiquen a la proposta. 
 
L’expedient s’ha de tramitar d’acord amb l’article 177 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, 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 12/2017 i 13/2017, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, 2 en blanc d’ERC i un altre en blanc 
del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2017, amb el detall 
següent: 
 
Despeses que cal finançar:  
 
a) Altes de crèdits: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

133-210 Infraestructures i béns naturals 0,00 1.006,72 1.006,72 
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323-162.00 Seguretat Social 0,00 10,00 10,00 

933-162.00 Seguretat Social 0,00 10,00 10,00 

1532-600.01 Encreuament 27 de Gener amb 
travessera Escoles 0,00 32.314,80 32.314,80 

 
 

Total altes de crèdits:  33.341,52 € 

 
b) Finançament: romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, una part del 
qual, concretament 32.314,80 es configura com a inversió financerament sostenible 
 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les bases d’execució del pressupost 
d’enguany, en els punts següents: 
 

1. A la base 5a.2, es declara ampliable la partida 160.00 a càrrec del concepte 
d’ingrés 43. 

2. A la base 10.6 s’afegeixen les lletres següents: 
c) De l’Alcaldia en la Junta de Govern local: aprovació de factures decret 

183/2015, de 2 de juliol. 
d) Del Ple en la Junta de Govern Local: aprovació de preus públics per acord 

de Ple de 25.11.2015. 
3. Es dona una nova redacció a la rúbrica i a la base 27a, amb el contingut 

següent:  
Publicitat a la Base de Dades Nacional de Subvencions.  
La publicació que fa l’Ajuntament de les convocatòries i de les subvencions 
atorgades a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions serveix de 
mitjà electrònic per al compliment de les obligacions de publicitat dels 
beneficiaris, en els supòsits i de conformitat amb l’article 18.3 de la Llei general 
de subvencions i 5.4 de la Llei 19/2013. 

4. S’afegeix una base addicional, amb el text següent.  
Regla de la despesa.  
La variació de la despesa computable es calcula aplicant al pressupost i a la 
liquidació de l’any 2012, les successives taxes de referència de creixement del 
PIB a mitjà termini de l’economia espanyola, de forma acumulativa. 

 
 
7. Adhesió a un conveni de recollida de residus  
 
En data 3 de febrer de 2017 el Ple del Consell Comarcal del Segrià aprovà el conveni 
marc a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la comarca del 
Segrià, per a la prestació del servei de recollida de residus. 
 



 
 

8 
 

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

En aquest conveni es preveu que els ajuntaments poden optar per la prestació del 
servei mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de contenidor que sempre estaran 
formades per les 5 fraccions (illes) o  bé sistema de recollida  PaP (porta a porta). 
 
En el pacte primer del conveni es detallen els següents serveis a prestar: 
 
- La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-
cartró, vidre, envasos, fracció orgànica, fracció resta  i fracció vegetal en els municipis 
que ho demanin  i el seu transport a una planta gestora o de transferència. 
- El servei de deixalleria mòbil, deixalleries fixes i mini deixalleries fixes 
- Servei de recollida de voluminosos 
- Servei de recollides especials per a esdeveniments i mercats setmanals 
- Servei de recollida selectiva de residus a grans generadors 
- Servei neteja de contenidors 
 
Aquest ajuntament considera oportú l’adhesió al conveni proposat, optant pel sistema 
per illes, si bé no es consideren necessaris els serveis de recollides especials per a 
esdeveniments i mercats setmanals, ni el de recollida selectiva de residus per a grans 
generadors ni mini deixalleries fixes. 
 
Per altra banda, per Decret de Presidència núm. 308/2017 de 7 de juliol, s’ha aprovat 
l’annex al conveni per la prestació del servei de recollida per illes, en el que es regulen 
les dades econòmiques dels costos per cada ajuntament. Aquest annex ha estat 
facilitat pel Consell Comarcal amb el detall que correspon a aquest municipi. 
 
En aquest annex s’han calculat els costos amb un termini d’amortització de 12 anys i al 
pacte quart del conveni marc es proposa una vigència de 8 anys, per la qual cosa 
aquest ajuntament considera oportú que el termini de vigència del conveni sigui de 12 
anys, per tal de dotar de coherència a ambdós terminis, el del conveni i el de l’annex. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, 2 més d’ERC i un altre del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aitona al conveni marc aprovat en data 3 
de febrer de 2017 pel Ple del Consell Comarcal del Segrià, per a la recollida de residus 
mitjançant el sistema per illes de contenidors i sense els serveis de recollides 
especials per a esdeveniments i mercats setmanals ni el de recollida selectiva de 
residus a grans generadors, ni mini deixalleries fixes i per un termini de 12 anys, 
quedant el text del Conveni en els termes següents: 
 
“CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I 
L’AJUNTAMENT D’AITONA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS   
 
PRIMER 
La Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local estableix en 
l’article 25.1b) la competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta 
competència la gestió dels residus urbans i l’article 26.1.b) estableix que els municipis 
han de prestar en tot cas  la recollida de residus i la neteja viària.  
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SEGON 
L’article 51 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la 
gestió dels residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de 
delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols 
d’acord amb la legislació de règim local.  
L’article 52 del mateix text legal diu amb relació al servei de deixalleria que els  
municipis de més de cinc mil habitants de dret, independentment o associadament i, si 
escau, els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació 
de la planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en 
l'annex d'aquesta Llei. 
 
TERCER 
L’article 53, apartats 1 i 2, del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, diu el següent: 
 
Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals 
tots els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva de les diverses 
fraccions de residus. Els municipis han de prestar el servei de recollida selectiva fent 
servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que 
siguin més adequats a les característiques de llur àmbit territorial. 
En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar 
el servei de recollida selectiva per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, 
la recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o ens consorciat 
corresponent., d’acord amb la legislació de règim local aplicable a Catalunya.  
 
QUART 
L’art. 25 del text refós de la Llei d’ organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que els consells comarcals 
podran exercir competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li deleguin o li 
encarreguin de gestionar els municipis; l’article 26 estableix que els consells comarcals 
han de vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb 
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que d’acord 
amb els articles 66 i 67 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
són de competència local. 
 
CINQUÈ 
La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti 
(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa) requereix un acord 
plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47.2 h) de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases del règim local; 114.3 e) del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003 i 309.2 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 
179/1995 de 13 de juny.  
 
SISÈ 
L’Ajuntament d’Aitona en data 8.8.2016 ha manifestat la seva voluntat de que el 
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Consell Comarcal presti el servei mitjançant l’establiment d’àrees d’aportació de 
contenidor que sempre estaran formades per les 5 fraccions (illes). 
 
Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu 
acord, accepten el contingut de les següents clàusules:  
 
PACTES  
 
PRIMER 
L’Ajuntament d’Aitona encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels 
següents serveis: 
- La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-
cartró, vidre, envasos, fracció orgànica, fracció resta  i fracció vegetal en els municipis 
que ho demanin  i el seu transport a una planta gestora o de transferència.. 
- El servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes. 
- Servei de recollida de voluminosos 
- Servei neteja de contenidors 
 
La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix 
acte, abasta la potestat d’organització del servei. 
 
SEGON 
El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis  
mitjançant empresa externa del sector.  
 
TERCER 
El Consell Comarca del Segrià  s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb 
la normativa reguladora expressada als antecedents. 
 
QUART 
Aquest conveni té una vigència de 12 anys a partir de la posta en marxa del nou 
servei.    
 
CINQUÈ 
El canvi de sistema de recollida durant aquests 12 anys implicarà assumir totes les 
despeses d’inversió pendents d’amortitzar del sistema inicialment triat mitjançant la 
signatura d’aquest conveni. 
 
SISÈ 
Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-ho a 
les altres parts amb una antelació mínima de d’1 any, pel seu coneixement i efectes 
corresponents. Si en aquest període de 12 anys l’ajuntament assumeix directament la 
gestió del servei de recollida, haurà de garantir al Consell Comarcal l’abonament de 
les despeses d’inversió pendents. L’ajuntament haurà de cedir l’espai públic necessari 
per la instal·lació de les àrees d’aportació de contenidors, les mini deixalleries fixes, la 
deixalleria mòbil i les àrees d’aportació per habitatges disseminats. 
 
SETÈ  
La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre el Consell 
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Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Aitona.  
 
Segon.- Aprovar l’adhesió a l’annex econòmic al conveni genèric per a la recollida de 
residus, en el qual es recull el detall de les dades econòmiques relatives als costos 
derivats del servei de recollida de residus mitjançant el sistema per illes al municipi. 
 
Aquest annex econòmic al conveni per a la recollida de residus municipals per mitjà 
del sistema de recollida d’illes de contenidors, es fonamenta en les dades amb les 
quals s’ha elaborat el document tècnic per a la licitació del servei. 
 
El servei d’illes de contenidors que s’ha dissenyat consisteix en la implantació d’aquest 
sistema de recollida a 15 pobles de la comarca del Segrià. 
 
Les dades són una aproximació acurada que caldrà verificar i actualitzar en la 
implantació del servei i durant la seva execució en funció de les modificacions que 
s’introdueixin en base als següents paràmetres: 
 

1. Part fixa (cost del servei): 
 

• De l’import de l’adjudicació del servei, que podria incorporar una possible 
baixa econòmica, i que per tant no pot ser superior a l’import de la licitació. 

• De la freqüència de prestació del servei de recollida que, tot i estar 
prefixada, pot veure’s lleugerament modificada a petició del municipi i amb 
el vistiplau del Consell Comarcal del Segrià. 

• Del nombre de municipis i nombre d’habitants a qui es presta aquest servei. 
• De la configuració dels diversos circuits de recollida, criteri de recollides 

anuals i nombre de contenidors. 
• Un cop implantat el servei cada any caldrà revisar aquestes dades per tal 

que les liquidacions del servei es facin de manera exacta d’acord amb els 
paràmetres que es tenen en compte en la distribució dels costos. 

 
2. Part variable (retorns i tractaments): 

 
De les tones mensuals recollides de cada fracció (a major selecció menor 
cost de tractament, menor cost de cànon i major retorn de diners (retorn de 
cànon de l’Agència de Residus, retorns dels SIGS, ECOEMBES i 
ECOVIDRIO i venda de materials). 

 
Cal fer esment que el cost de tractament dels residus  que fins ara 
pagaven els ajuntaments directament al Consorci de Residus del Segrià, 
serà inclòs dins d’aquest conveni, atès que serà el Consell Comarcal del 
Segrià qui es farà càrrec del seu pagament al Consorci de Residus, ja que  
el sistema de pesatge de cada una de les fraccions serà objecte de control 
per part del Consell Comarcal del Segrià. Alhora s’unificarà en una sola 
liquidació el cobrament de les despeses als municipis simplificant, per tant, 
el sistema, ja que fins ara es feien dues liquidacions per separat. 

 



 
 

12 
 

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

El cànon d’abocador i les tarifes de tractament s’actualitzaran anualment 
d’acord amb les directrius establertes pel Consorci de Residus del Segrià i 
la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.  

 
D’acord amb l’estudi realitzat al municipi d’AITONA, s’ha tingut en compte, a l’hora de 
fer el repartiment de costos, les variables següents per les unitats que s’indiquen: 
 
 
Taula 1 
 

Concepte Freqüència del servei 

1. Servei de recollida ILLES DE CONTENIDORS SETMANA: 3 FORM , 4 RESTA, 1 ENVASOS, 1 
PAPER I CARTRÓ.  VIDRE UN COP AL MES 

2. Servei de recollida de VOLUMINOSOS  MENSUAL (2 CAIXES) 
3. Servei deixalleria mòbil 2 DIES / MES 

 
El nombre de contenidors de cada tipus i el nombre d’illes de contenidors és el 
següent: 
 

Municipi Vidre Paper Envasos Orgànica Resta TOTAL 

Aitona 24 24 24 24 24 120 
 
D’acord amb aquests antecedents cal fixar en aquest conveni l’import de les 
aportacions que hauran de fer els municipis adherits a la recollida de residus 
mitjançant el sistema d’illes en base a l’estudi econòmic realitzat per a la licitació de la 
prestació del servei: 
 
1. Els costos de la part fixa, corresponents al servei de recollida d’illes de contenidors 

de residus municipals. El cost estimat a partir del segon any, serà el següent: 
 

MUNICIPI COST PART FIXA 

AITONA 93.765,14 € 

 
2. Els costos de la part variable, corresponents al  tractament dels residus (FORM i 

RESTA), que inclou el cànon d’abocador. 
 

Els costos anuals previstos per tractament de la FORM i de la RESTA, incloent el 
cànon d’abocador i considerant un percentatge de recollida selectiva del 32,39%% 
(com més reciclatge es produeixi menor serà la xifra d’aquest cost) serien els 
següents: 

 

MUNICIPI 

COST 
TRACTAMENT 

FORM I 
RESTA 

COST 
CÀNON 

2017 



 
 

13 
 

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

AITONA 22.273,17 € 19.378,47 € 

 
3. Els ingressos de la part variable, corresponents als retorns: retorn del cànon per 

part de l’Agència de Residus de Catalunya, retorn dels SIGS, i a la venda de 
material. 

 

MUNICIPI 
RETORN 

PART 
VARIABLE 

AITONA 31.342,69 € 

 
La gestió dels residus comportarà el retorn segons les fraccions valoritzables. Aquests 
retorns són: el retorn del  cànon que paga a l’Agència de Residus de la Generalitat de 
Catalunya segons la quantitat i qualitat de FORM recollida selectivament, d’acord amb 
la “Guia d’Orientació als Ens Locals sobre l’aplicació del retorn dels canons sobre la 
disposició del rebuig dels residus municipals per a l’any 2017”, el retorn d’ECOEMBES 
segons la quantitat i qualitat recollida selectivament de les fraccions d’envasos lleugers 
i d’envasos de paper i cartró; el retorn d’ECOVIDRIO segons la quantitat d’envasos de 
vidre recollits selectivament, així com la venda el paper i cartró a gestors autoritzats. 
 
Els retorns d’ECOEMBES i ECOVIDRIO es calculen segons els convenis marcs 
signats per l’Agència de Residus de Catalunya amb les respectives entitats. 
 
RESUM COST FIX, COST VARIABLE I RETORN: 
 

1.Part fixa. Cost del servei. Cost a partir del segon any. 93.765,14 €€ 
2.Part variable. Costos de tractament dels residus (FORM i RESTA) inclòs el 
cànon d’abocador 

22.273,17 € 
19.378,47 € 

3.Part variable. Ingressos associats a la recollida selectiva 31.342,69 € 
 
 
Vist els criteris anteriors, el cost anual estimat suposant un percentatge de recollida 
selectiva del 32,39% seria el següent:  
 
Als costos del primer any cal afegir els costos de substitució de contenidors i els de la 
campanya inicial. 
 
Cost primer any: 
 

MUNICIPI COST PART 
FIXA 

RETORN 
PART 

VARIABLE  

COST 
TRACTAMENT 

FORM I 
RESTA 

PREU 
SENSE 

APLICACIÓ 
CÀNON 

COST 
CÀNON 

PREU AMB 
CANON COST/HAB 

AITONA -98.853,81 € 31.342,69 
€ -22.273,17 € -89.784,29 € -19.378,47 € -109.162,76 

€ -43,27 € 
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Cost resta d’anys: 
 

MUNICIPI COST PART 
FIXA 

RETORN 
PART 

VARIABLE  

COST 
TRACTAMENT 

FORM I 
RESTA 

PREU 
SENSE 

APLICACIÓ 
CÀNON 

COST 
CÀNON 

PREU AMB 
CANON COST/HAB 

AITONA -93.765,14 € 31.342,69 € -22.273,17 € -84.695,62 € -19.378,47 
€ 

-104.074,09 
€ -41,25 € 

 
4.- Aspectes de liquidació 
 
El Consell Comarcal liquidarà mensualment a cada municipi l’import esmentat al 
quadre anterior, com a entrega a compte, la qual serà regularitzada un cop finalitzat 
l’any, en funció del moviment de les variables que s’han de tenir en compte i del retorn 
de cànon.  
 
Es revisarà el nombre d’habitants a 1 de gener de cada exercici segons estiguin 
donats d’alta al municipi; en el cas de baixes i altes durant l’any aquestes 
s’actualitzaran trimestralment. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal per al seu coneixement i als 
efectes oportuns. 
 
Quart.- Facultar l’alcaldessa, tan àmpliament com sigui necessari, per a la signatura i 
formalització del conveni i de l’annex econòmic, quedant facultada fins i tot per realitzar 
les esmenes d’estil al text del conveni que no desvirtuïn substancialment el seu 
contingut; i facultar-la també per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat d’aquest acord així com d’aquells altres que es signin en el seu 
desplegament. 
 
 
L’alcaldessa explica que s’opta per les illes de contenidors, que els batlles ho han 
explicat molt, i que el Consell farà dos concursos, un per aquest sistema i l’altre pel de 
porta a porta. El Consell preveu que es faci la implantació del sistema al febrer o al 
març de 2018, i afegeix que el porta a porta duplica el preu que haurà de pagar cada 
veí amb un reciclatge del 60-70 %. Que malgrat això, fora d’Aitona i Torres de Segre, 
gairebé tots els municipis veïns han optat pel porta a porta. 
 
 
8. Inici d’expedient d’alteració del límit d’Aitona  amb Torres de Segre  
 
Amb ocasió de la signatura, el dia 9.6.2016, de l’acta de reconeixement de la línia i 
assenyalament de les fites comunes dels termes municipals d’Aitona i Torres de 
Segre, es va posar de manifest per part d’un representant de Torres de Segre que el 
traçat aprovat per resolució GAP/68/2005 travessava cases per la meitat, amb tots els 
inconvenients que aquest fet comporta: tant a nivell cadastral, registral, o urbanístic, 
com ara en l’absurd que en una mateixa casa, s’hagi de demanar llicència al municipi 
d’Aitona per arreglar la cuina, i al de Torres de Segre per als banys.  
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Atès que es considera que, en efecte, aquesta és una disfunció important que cal 
esmenar, cal iniciar un expedient d’alteració del terme municipal, per tal de solucionar 
aquest i d’altres problemes de la línia de terme. 
 
Atès que l’article 12.1 d) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (en endavant, Llei municipal), aprovat per Decret legislatiu 2/2003, estableix 
que el terme municipal pot ésser alterat per segregació de part d'un municipi o de 
diversos municipis per a agregar-se a un altre. 
 
Atès que la superfície afectada per les cases separades pels dos termes és molt 
petita, l’afectació d’aquest eventual canvi a les finances municipals és irrellevant i, per 
tant, es dona compliment a l’article 16 de la Llei municipal. 
 
Atès l’article 9.1 del Decret 244/2007, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, el qual atribueix als ajuntaments la facultat d’iniciar 
aquest tipus d’expedients. 
 
Atès que, d’acord amb els articles 10.1 i 13 del Decret esmentat, s’ha incorporat a 
l’expedient la documentació següent: 
 
a) Memòria justificativa de la concurrència dels requisits necessaris per dur a terme 
l'alteració que es proposa i acreditació de la suficiència de recursos per prestar els 
serveis mínims obligatoris.  

La proposta es troba emparada en l’article 12.1 d) de la Llei municipal (segregació de 
part d'un municipi o de diversos municipis per a agregar-se a un altre) i, possiblement, 
en el 12.3 (rectificar per a adequar-los a les iniciatives de correcció de disfuncionalitats 
territorials elaborades per la Comissió de Delimitació Territorial). Es tracta, simplement, 
de corregir l’absurd de tindre finques a la zona urbana d’Utxesa i voltants, una part de 
les quals estigui situada en un terme, i l’altra, en un altre. 

Per la petitesa de l’afectació (fer que unes poques finques quedin en un terme o en un 
altre), es copsa a simple vista que no afecta la suficiència de recursos per prestar els 
serveis municipals obligatoris. Però, a més a més, les pèrdues de zona urbana que 
pateix Aitona es compensen amb la incorporació de superfícies rústiques, de forma 
que el canvi, a nivell econòmic, acaba sent intranscendent. 

b) Plànol de la nova delimitació de la zona objecte de l'alteració dels termes 
municipals. En el cas que l'expedient afecti zones urbanes, el plànol haurà de ser a 
escala 1:5.000 o més gran. 

c) Divisió de béns, drets, accions, usos públics i aprofitaments, i també la de les 
obligacions, deutes i càrregues i l'assignació de personal: cada ajuntament es quedarà 
amb els béns que es troben al seu territori. 

d) Si s'escau, els pactes intermunicipals que s'hagin establert entre els municipis 
interessats: no escau. 

e) Tots els altres documents, informes i reclamacions que s'hagin produït en el tràmit 
d'instrucció de l'expedient: no n’hi ha. 
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Vist el contingut que ha de tindre la fase d’instrucció, segons l’article 14 del 244/2007. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, 2 més d’ERC i un altre del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient d’alteració del terme municipal d’Aitona amb el de 
Torres de Segre, amb la finalitat i l’objectiu que consten als antecedents i que es 
detallen a la memòria. El resum de superfícies és el següent: 
 

 Torres de Segre  Aitona  

Superfície_1 3.427,77 3.427,77 
Superfície_2 2.187,86 2.187,86 
Superfície_3 1.574,95 1.574,95 
Superfície_4 11.284,74 11.284,74 

Balanç m²  -8.469,89 8.469,89 

 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública, per un període mínim de 60 dies, 
mitjançant l'exposició en el tauler d'anuncis i la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Finalitzat aquest tràmit i, si escau, resoltes les al·legacions, l'expedient, 
juntament amb les al·legacions presentades dins el tràmit d'informació pública, 
demanar informe a l’Ajuntament de Torres de Segre, al Consell Comarcal del Segrià i 
a la Diputació de Lleida. El termini màxim per a l'emissió d'aquest informe és de dos 
mesos. 

 
 
9. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. Informes d’Alcaldia 
 
La batllessa informa: 
 

• Que des de la Diputació es va demanar una subvenció al FEDER pels consells 
de la Plana de Lleida, i que ha estat concedida. Que a Aitona, d’aquest ajut, li 
toquen uns 58.000 €, amb els quals es vol arreglar la pujada de l’ermita de 
Sant Joan de Carratalà. 

• Que s’han demanat uns 25.000  € a la Diputació per arranjaments diversos al 
camp de futbol, entre ells la gespa. 

• Que aviat es gastarà l’ajut de 9.000 € aproximadament per l’aula de música, 
que ha concedit la Diputació, i també els donats per l’IEI per la façana de Sant 
Joan de Carratalà. 

• Que el Departament de Cultura ha fet una inversió d’uns 20.000 € al poblat de 
Genó per a consolidar-lo. 
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• Que s’estudiarà què demanar per les inversions financerament sostenible i pel 
pla extraordinari de reforç, pel qual a Aitona toquen uns 95.000 €. 

 
Finalment, que el dia 26 d’agost es farà la festa major, i hi convida tots els regidors, i 
que a la nit es farà la coronació. 
 
 
11. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
12. Precs i preguntes 
 
El Sr. Jaume Izcara pregunta quan s’acabarà l’edifici multifuncional. 
 
L’alcaldessa respon que potser es gastaran aquests 95.000 € del pla extraordinari de 
reforç de la Diputació més els diners d’un préstec, en posar-hi llum i ascensor. 
 
 
I essent les deu menys cinc minuts 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 31 d’octubre de 2017. 
 
Aitona, 2 de novembre de 2017 
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