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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.: 6/2017 
Caràcter:  extraordinària i urgent 
Data:   dimecres, 25 d’octubre 
Horari:  de les 21:05 a les 21:15 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 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Imma Benages Teixidó, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Jaume Izcara Camí, regidor 
Marc Bosch Casals, regidor electe 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Apreciació de la urgència 

2. Presa de possessió d’un regidor electe 

3. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2017 

4. Mocions 

 
 
L’alcaldessa excusa l’assistència dels regidors Gaietà Capell i Jaume Izcara. 
 
Seguiment, s’entra en l’ordre del dia. 
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1. Apreciació de la urgència 
 
Amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més d’ERC, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, s’aprecia la urgència en la 
convocatòria de la sessió, justificada al decret de convocatòria per la necessitat 
d’aprovar una modificació pressupostària que permeti que l’Ajuntament executi, 
subsidiàriament, l’enderrocament de la construcció del C/ Pare Palau, 1, declarada en 
ruïna. 
 
 
2. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
El regidor electe Marc Bosch Casals no assisteix a la sessió i, per tant, tampoc no pren 
possessió. 
 
 
3. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5 /2017 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2017, per 
despeses que no es poden endarrerir a l’any 2018. 
 
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 19/2017 i 20/2017, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 més 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 5/2017, amb el detall 
següent: 
 
Despeses que cal finançar:  
 
a) Altes de crèdits: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

132-213 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 276,24 276,24 

132-221.04 Vestuari 0,00 26,62 26,62 

133-625 Mobiliari 0,00 10,00 10,00 
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151-151 Gratificacions 100,00 2.282,47 2.382,47 

151-160.00 Seguretat Social 6.709,83 821,69 7.531,52 

151-227.99 Altres treballs realitzats per altres 
empreses i professionals 120,00 29.527,36 29.647,36 

1532-600 Inversions en terrenys 0,00 88,60 88,60 

1532-619.12 Pavimentació C/ Sèquia 0,00 10,00 10,00 

160-632.04 Clavegueram C/ Sèquia 0,00 10,00 10,00 

312-120.04 Sous del grup C2 0,00 10,00 10,00 

312-121.00 Complement de destinació 0,00 10,00 10,00 

312-121.01 Complement específic 0,00 10,00 10,00 

336-48 A famílies i institucions sense afany 
de lucre 0,00 25,41 25,41 

432-213 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 178,80 178,80 

439-160.00 Seguretat Social 0,00 18,12 18,12 

439-226.99 Altres despeses diverses 0,00 10,00 10,00 

925-130.01 Hores extraordinàries 0,00 10,00 10,00 

925-230.20 Del personal no directiu 0,00 36,72 36,72 

 
 

Total altes de crèdits:  33.362,03 € 

 
b) Finançament: romanent líquid de tresoreria per a despeses generals 
 
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. 
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La batllessa explica que aquesta modificació, bàsicament, ha de permetre sufragar els 
33.000 euros que, aproximadament, ha de valdre l’enderroc de la casa del C/ Pare 
Palau, 1, que està en ruïna, perquè els propietaris no se n’han fet càrrec i ara ho farà 
l’Ajuntament i després es passaran les despeses a aquells. 
 
 
4. Mocions 
 
La batllessa exigeix, en nom dels grups del PDeCAT i ERC, l’alliberament del Jordi 
Sánchez i Jordi Cuixart, i expressa la solidaritat amb les seues famílies i entitats. Es 
queixa que s’ha judicialitzat el conflicte i de les actuacions antidemocràtiques de 
l’Estat, que considera que no representa els catalans i els empeny a formar un nou 
Estat, democràtic, on no s’empresoni ningú per manifestar-se pacíficament. 
Seguidament, l’alcaldessa dona lectura a la següent moció presentada pel grup del 
PDeCAT, a la qual s’ha sumat el grup d’ERC: 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMÒCRATA EUROP EU CATALÀ 
(PDeCAT) D’AITONA PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTO NOMIA DE 
CATALUNYA 
 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a 
la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític 
la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 
Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d’anul·lació política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat 
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a 
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de 
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i 
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i 
alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de 
la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van 
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  



 
 

5 
 

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

 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Aitona:  
 

ACORDA 
 

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió 
de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb 
l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya. 
 
 
El senyor Pau Blanco subscriu les paraules de l’alcaldessa. Seguidament, aquesta, 
com a PDeCAT, demana no aplicar l’art. 155 de la constitució espanyola, i es queixa 
que si Espanya fos dialogant, s’hagués acabat el problema fa temps, però que només 
saben fer les coses d’una manera, imposant, per la qual cosa només queda defensar 
les institucions com es va fer amb els locals electorals, pacíficament. Recorda que 
s’han superat moltes tempestes però que els catalans no han defallit, i que és el poble 
qui salva el poble, i així ha de ser els propers dies. També vol fer arribar al president i 
als diputats al Parlament, el testimoni de la seua consideració per la constància 
exercida malgrat les amenaces i querelles; afegeix que estan amb ells i que no se’ls 
deixarà sols. 
 
Seguidament, es vota la moció, que s’aprova amb els 6 vots a favor del PDeCAT i 2 
més d’ERC. 
 
I essent un quart 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 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 31 d’octubre de 2017. 
 
Aitona, 2 de novembre de 2017 
 


		2017-11-02T10:28:51+0100
	CPISR-1 C Cristian Cimadevilla Magrí


		2017-11-02T10:32:22+0100
	CPISR-1 C Rosa Pujol Esteve




