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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.: 8/2017 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   divendres, 24 de novembre 
Horari:  de les 13.40 a les 13.50 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 
Abel Mestre Roca, regidor 
Imma Benages Teixidó, regidora 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Marc Bosch Casals, regidor electe 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Presa de possessió d’un regidor electe 
2. Sorteig de membres de les meses electorals 
3. Desafectació d’un camí del domini públic 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 6/2017 i de l’RLT 

 
 
1. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
La batllessa reitera 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 
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possibilitat de prendre possessió, si així ho desitja, i per això s’ha posat el punt a 
l’ordre del dia. 
 
 
2. Sorteig de membres de les meses electorals 
 
Es realitza el sorteig, com a conseqüència de la qual, es formen les meses 
corresponents. 
 
 
3. Desafectació d’un camí del domini públic 
 
Per provisió d’Alcaldia de 28.9.2017 es va incoar un expedient per a la desafectació de 
l’ús general del bé següent, i declarar-lo parcel·la sobrera: 
 

• Camí amb referència cadastral 25046A003090100000QG 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte 
publicat al BOP núm. 191, de 3.10.2017 i tauler d’anuncis de la seu electrònica, i no 
s’han presentat al·legacions ni reclamacions, per la qual cosa es conclou que s’han 
seguit els tràmits previstos a l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1998. 
 
La tècnica municipal i el secretari interventor han emès informe favorable. 
 
El Ple aprova, amb les 6 vots a favor del PDeCAT, 1 un altre d’ERC i 1 més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació: 
 
Primer.- Desafectar del l’ús general i, per tant, del domini públic, el bé següent, i 
declarar-lo parcel·la sobrera: 
 

• Camí amb referència cadastral 25046A003090100000QG 
 
Segon.- Donar d’alta el bé a l’inventari i demanar-ne la immatriculació al Registre de la 
Propietat. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 6 /2017 i de l’RLT 
 
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 21/2017 i 22/2017, aquest 
darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària. 
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Atès que també cal modificar un lloc de treball, per tal de donar-li més polivalència.  
 
El Ple aprova, amb les 6 vots a favor del PDeCAT, 1 un altre d’ERC i 1 més 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 6/2017, 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 6.000,00 10.100,00 16.100,00 

1532-210 Infraestructures i béns naturals 6.715,00 4.900,00 11.615,00 

338-203 Arrendaments de maquinària, 
instal·lacions tècniques i utillatge 7.025,00 5.000,00 12.025,00 

338-221.99 Altres subministraments 1.921,00 5.000,00 6.921,00 

338-226.09 Activitats culturals i esportives 77.000,00 20.000,00 97.000,00 

341-213 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 0,00 100,00 100,00 

342-213 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 9.300,00 5.000,00 14.300,00 

342-221.00 Energia elèctrica 4.000,00 1.500,00 5.500,00 

342-221.99 Altres subministraments 4.200,00 3.500,00 7.700,00 

920-130.01 Hores extraordinàries 0,00 1.300,00 1.300,00 

920-131 Laboral temporal 3.687,49 1.000,00 4.687,49 

925-130.01 Hores extraordinàries 10,00 2.600,00 2.610,00 
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Total altes de crèdits:  60.000,00 € 

 
b) Finançament:  
 
b1) Baixes per anul·lació: 
 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Modificació Consignació 
definitiva 

011-310.01 Interessos préstecs 14.300,00 -2.700,00 11.600,00 

170-462 A ajuntaments 6.528,00 -5.800,00 728,00 

432-623 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 1.600,00 -1.600,00 0,00 

454-633 Maquinària, instal·lacions 
tècniques i utillatge 3.500,00 -3.500,00 0,00 

920-48 A famílies i institucions sense fins 
de lucre 2.100,00 -400,00 1.700,00 

920-830 Préstecs a curt termini 500,00 -500,00 0,00 

920-831 Préstecs a llarg termini 500,00 -500,00 0,00 

 

Total baixes de crèdits:  15.000,00 € 

 
b2) Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals: 45.000,00 € 
 
Segon.- Aprovar inicialment una modificació de la relació de llocs de treball, relativa al 
número 19, amb efectes a 1 de desembre de 2017, adscriure-la a Alcaldia/Direcció 
EBM, CE de 4,19 € amb una jornada del 66,67 %, i redefinir-li les tasques, que passen 
a ser les següents: 
 
Obertura i tancament de centres docents i, en cas d’adscripció a l’escola bressol, 
alimentació dels alumnes, acollida matinal, activitats extraescolars i suplència i suport 
als professors i a les tasques administratives. 
 
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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I essent les dos menys deu minuts de la tarda, 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 22 de gener de 2018. 
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