
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 

 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 17/2010 
Caràcter: ordinària 
Data:  dijous, 23 de desembre 
Horari: de les 21.05 a les 21.45 hores   
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Jaume Izcara Camí, 1r tinent d’alcalde 
Àngel Ballesté López, 2n tinent d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 3r tinent d’alcalde 
M. Antonieta Royes Valls, regidora 
Manel Plana Farran, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteixen: 
 
Andreu Sánchez Costa, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Jordi Quer Espax, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació del compte general del 2009 
4. Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits 
5. Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 2/2010 
6. Aprovació de convenis amb Hisenda 
7. Delegació competències en el CCS 
8. Aprovació definitiva imposició i ordenació contribucions especials del C/ Joan 
XXIII 
9. Modificació de la memòria del programa social del FEOSL 
10. Requeriment i adjudicació del contracte d’obres del carrer Joan XXIII 
11. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini 
12. Mocions 



13. Informes d’Alcaldia 
14. Assumptes d’urgència 
15. Precs i preguntes 
 
 
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, per unanimitat, els esborranys d’actes dels plens de 7 i 27 d’octubre i 
de 3 i 24 de novembre de 2010. L’últim esborrany incorpora la correcció 
d’errades aprovada per decret 397/2010. 
 
 
2. Donar compte i ratificació dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

- Decret 357/2010, d’aprovació del ban regulador, per motiu d’urgència, de 
la intervenció administrativa en l’urbanisme, la part resolutòria del qual, 
diu: 

 
Primer.- Aprovar el ban que regula, per motius d’urgència, la intervenció 
administrativa en l’urbanisme. 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri. 

 
- Decret 358/2010, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Susana 
Muñoz Gómez, com a tècnica superior en educació infantil, amb un sou 
brut de 1.159,81 €, 14 pagues, la qual iniciarà el dia 14 d’octubre la seua 
relació laboral amb l’Ajuntament, com a treballadora interina i fins a 
cobertura de plaça.  
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
- Decret 359/2010, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
- Decret 360/2010, de devolució de fiança 
- Decret 361/2010, de denegació d’exempció fiscal 
- Decret 362/2010 de resolució d’un expedient de protecció de la legalitat 

urbanística 
- Decret 363/2010 de resolució d’un expedient de protecció de la legalitat 

urbanística 
- Decret 364/2010 de suspensió provisional d’obres 
- Decret 365/2010, d’accés a informació municipal 
- Decret 366/2010, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Brenda 
Casanovas Bellmunt, com a tècnica superior en educació infantil, amb un 



sou brut de 1.159,81 €, 14 pagues, la qual iniciarà el dia 25 d’octubre la 
seua relació laboral amb l’Ajuntament, com a treballadora temporal per 
obra o servei i, a partir que es produeixi la baixa per maternitat de la Sra. 
Susana Muñoz, com a substituta d’aquesta. 
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
- Decret 367/2010, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 

2n semestre de 2008 
- Decret 368/2010, de convocatòria de Ple extraordinari 
- Decret 369/2010, d’accés a informació municipal 
- Decret 370/2010, d’aprovació d’un pla de seguretat i salut 
- Decret 371/2010, de convocatòria de Ple extraordinari 
- Decret 372/2010, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’octubre 

Decret 373/2010, de correcció d’errades del pressupost, la part 
resolutòria del qual, diu: 

 
Primer.- Rectificar l’estat de despeses del pressupost de l’any 2010, en 
els termes següents:  

 
On diu:    Ha de dir: 

 
1-222.00    1-221.00 
4-619.03    4-619.02 
4-619.04    4-619.03 
9-131.02    9-131.01 

 
Segon.- Rectificar la previsió d’ingrés de l’IBI de rústica del pressupost de 
l’any 2010, de forma que  

 
On diu:    Ha de dir: 

 
207.176,75    207.176,76 

 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació. 

 
- Decret 374/2010, de modificació d’un termini voluntari de pagament 
- Decret 375/2010, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, el Sr. David Perera 
Chimeno, com a peó, que començarà demà la seua relació laboral amb 
l’Ajuntament. 
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
- Decret 376/2010,  de concessió de llicència ambiental 



- Decret 377/2010, d’aprovació de la 12a certificació de l’obra de l’edifici 
multifuncional 

- Decret 378/2010 de generació de crèdits per import de 6.584,00 € 
- Decret 379/2010, d’aprovació de factures de la Festa Major 
- Decret 380/2010, d’aprovació de factures dels mesos de gener, abril i 

setembre 
- Decret 381/2010, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
- Decret 382/2010, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Maria Dolors 
Pelegrí Aixut, com a dinamitzadora turística, que començarà demà la 
seua relació laboral amb l’Ajuntament. 
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
 

- Decret 383/2010, de concessió de llicència d’obres 
- Decret 384/2010,  de resolució d’un expedient de protecció de la legalitat 

urbanística 
- Decret 385/2010 de caducitat d’inscripcions padronals 
- Decret 386/2010 de transferències de crèdit per import de 20.534,42 € 
- Decret 387/2010 d’elevació d’un acord de modificació puntual de Normes 

Subsidiàries a provisional 
- Decret 388/2010 de rectificació d’errors de rebuts d’aigua 
- Decret 389/2010, de convocatòria de Ple extraordinari 
- Decret 390/2010 d’adjudicació d’un nínxol  
- Decret 391/2010 d’adjudicació d’un nínxol  
- Decret 392/2010 d’adjudicació d’un nínxol  
- Decret 393/2010 de generació de crèdits per import de 12.078,61 € 
- Decret 394/2010, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
- Decret 395/2010 d’aprovació de factures 
- Decret 396/2010, d’aprovació d’indemnitzacions a regidors del setembre 
- Decret 397/2010 de correcció d’errades d’un acord de Ple, la part 

resolutòria del qual, diu: 
-  

Primer.- Rectificar el 5è apartat del punt “2. Concertació d’una operació 
de crèdit a llarg termini ”, el qual queda redactat de la següent manera: 

  
Cinquè.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de 
crèdit a llarg termini resta garantit específicament per l’afectació dels 
ingressos derivats de la participació en els tributs de l’Estat, per import 
equivalent al disposat. 

 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, i 
sotmetre-ho a ratificació juntament amb l’aprovació de l’acta de la sessió, 
degudament esmenada. 

 
- Decret 398/2010 d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp.  97/2010 
- Decret 399/2010 d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 98/2010 



- Decret 400/2010 d’adhesió a un conveni d’interoperabilitat 
- Decret 401/2010 de denegació de llicència d’obres  
- Decret 402/2010 de rectificació d’errors d’un rebut d’escombraries 
- Decret 403/2010, d’aprovació d’indemnitzacions a regidors 
- Decret 404/2010, de concessió de llicència d’obres 
- Decret 405/2010 de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
- Decret 406/2010 de suspensió provisional d’obres 
- Decret 407/2010 de denegació d’una alta al servei d’aigua 
- Decret 408/2010 de modificació d’una ordenança fiscal aprovada 

inicialment, la part resolutòria del qual, diu: 
 

 Primer.- Esmenar l’omissió produïda a l’article 5 de l’ordenança fiscal 
número 10 aprovada inicialment pel Ple en sessió de 27 d’octubre de 
2010, afegint-hi un 5è epígraf amb el següent contingut: 

 

Cànon RSU i tractament FORM 
- Per persona 
- Per establiment d’alimentació 
- Per establiment de restauració 
- Per establiment industrial 
- Per cada altre locals no tarifat 

 

 
13,00 
25,00 
30,00 
30,00 
25,00 

 

Segon.- En cas que no es presentin al·legacions a l’esmentada 
ordenança fiscal dins del termini legal, quedarà aprovada definitivament 
amb el contingut inicial més l’anterior esmena. 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació. 

 
- Decret 409/2010 d’aprovació dels padrons d’escombraries, cementiri i 

clavegueram 
- Decret 410/2010, de concessió de llicència d’obres 
- Decret 411/2010 d’adjudicació d’un nínxol  
- Decret 412/2010 d’aprovació de factures 
- Decret 413/2010 de designació de representants al Consell Escolar 

 

Primer.- Designar com a vocals del Consell Escolar, els regidors 
següents: 

- Titular:   Miquel Bosch Senan 
- Suplent:  Àngel Ballesté López 

 

Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació. 

- Decret 414/2010 de declaració de desistiment d’una sol·licitud de llicència 
d’obres 



- Decret 415/2010 de canvi de destí d’una operació de crèdit, la part 
resolutòria del qual, diu: 

 
Primer.- Aprovar un canvi de destí del préstec de 720.000 €, que passa a 
tindre la següent destinació: 

 

Núm. Denominació 
Codi de 
finalitat   Subvencions 

   PUOSC Altres 
   

Func. Econ. Rec. 
Prop.     

Operació Pressupost 

1 
CONSTRUCCIÓ EDIFICI 
MULTIFUNCIONAL 4 62  490.037 84.000 583.209,02 1.157.246,02

2 INVERSIÓ NOVA MOBILIARI 4 62     37.513,91 37.513,91
3 ARRANJAMENT CAMINS I PONTS 5 61   19.906 74.846,85 94.752,45
4 INVERSIÓ NOVA MQUINÀRIA 5 62 4.419    20.790,54 25.209,54
5 EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ 1 62 8.201  3.000 3.640,00 14.840,61

Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seva ratificació. 

 
- Decret 416/2010 de delegació de signatura de l’alcaldessa i el secretari 
- Decret 417/2010, de convocatòria de Ple ordinari 

 

El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, per unanimitat, els decrets 397, 408, 
413 i 415. En relació amb el decret 373, que també es ratifica per unanimitat, 
s’afegeix els canvis de codis de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

On diu:    Ha de dir: 
 

3-619.05      3-619.06 
3-131.01      3-131.02 
9-131.01    9.131.02 

 
 
3. Aprovació del compte general del 2009 
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona 
corresponent a l’exercici 2009, integrat pels estats de comptes anuals previstos a 
la Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004. 
 
Atès que ha estat informat desfavorablement per la Comissió Especial de 
Comptes, en sessió tinguda el 27 d’octubre de 2010.  
 
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat 
al BOP núm. 153, de 2 de novembre, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es 
pogueren presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n 
presentés cap. 
 
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 



 
Atesa la Resolució de la Sindicatura de Comptes d’1 d’abril de 2009 (DOGC 
núm. 5355), relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han 
de retre a la Sindicatura de Comptes el compte general per mitjans telemàtics. 
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, 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, que esperem que 
contribueixi a facilitar el retiment dels comptes. 
 
El Ple rebutja, amb els dos vots en contra d’ERC, el vot a favor de l’alcaldessa i 
l’abstenció de la resta de regidors: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’Aitona corresponent a 
l’exercici 2009. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2009. 
 
 
4. Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
Atès que cal aprovar nòmines, indemnitzacions i factures corresponents a 
l’exercici 2009 i d’altres amb data del 2010 però que es correspon amb despeses 
efectivament realitzades l’any 2009. 
 
Atès que d’acord amb l’article 176.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran 
contraure obligacions derivades de despeses realitzades en l’exercici, excepte 
en cas de reconeixement extrajudicial. 
 
Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, que atribueix al Ple aquesta 
competència. 
 
El Ple aprova, amb el vot a favor de l’alcaldessa i l’abstenció de la resta dels 
regidors, cosa que representa la majoria simple del nombre legal de membres de 
la corporació: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de les despeses que consten a l’annex 
d’aquest acord, que s’han d’imputar a les corresponents aplicacions 
pressupostàries de l’any 2010, si bé condicionat a la publicació de l’aprovació 
definitiva de la modificació de crèdits 2/2010. 
 
Segon.- Resoldre les objeccions formulades per la Intervenció. 
 
 
L’alcaldessa manifesta que si aquest reconeixement de crèdits no s’hagués 
aprovat, no es podrien pagar les factures de l’anterior equip de govern. 
 



El Sr. Pau Blanco respon que quan ells manaven ningú no es va quedar sense 
cobrar, i que els números són molt elàstics. Que tenen clar el deute de quan ells 
van marxar, i que ara hi ha gent que encara no ha cobrat, cosa que si ells 
haguessin seguit al govern no hagués passat. 
 
L’alcaldessa respon que si haguessin pogut pagar ja ho haurien fet, però que els 
caldrà dos préstecs per poder-ho fer. Remarca que en un mes, se n’hauran 
hagut de fer dos, per import total de casi 900.000 euros, cosa que deixa el deute 
total viu en 1.600.000 euros. Pregunta al Sr. Pau Blanco com pensava pagar tot 
el que hi havia, i remarca que el que sí que pagaven eren les dietes dels 
regidors.  
 
 
5. Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 2/2010 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 24 de novembre 
d’enguany, la modificació de crèdits 2/2010. 
 
Atès que ha calgut incloure-hi una petita variació. 
 
Atès l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i, per 
remissió d’aquest, el 169 del mateix text legal. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i l’abstenció 
dels 2 regidors d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades a l’expedient de modificació de 
crèdit 2/2010 i consegüentment, aprovar-lo definitivament en la forma següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

0-331 Despeses de 
formalització 

0,00 
4.209,00 

4.209,00 

1-203 Arrendaments 
maquinària 

0,00 
2.903,97 

2.903,97 

1-206 Arrendaments 
d’equips 

processos inf. 

 

0,00 
 

565,50 

 

565,50 



1-210 Infraestructures i 
béns naturals 

50.955,40 
9.237,01 60.192,41 

1-212 Edificis i altres 
construccions 

0,00 
647,82 647,82 

1-213 Maquinària, 
instal. utillatge 

0,00 
1.237,02 1.237,02 

1-215 Mobiliari 0,00 276,54 276,54 

1-22100 Energia elèctrica 43.200,00 2.221,37 45.421,37 

1-22199 Altres 
subministraments

0,00 
2.469,35 2.469,35 

1-227 Treballs realitzats 
per altres 
empreses 

90.000,00 

32.905,50 122.905,50 

1-600 Inversions en 
terrenys 

0,00 
2.218,40 2.218,40 

1-62203 Nínxols 2009 0,00 16.240,00 0,00 

3-62204 Edifici 
multifuncional 

2009 

0,00 

232.679,31 232.679,31 

3-62301 Maquinària, 
instal. Utillatge 

2009 

0,00 

15.296,80 15296,8 

3-62502 Mobiliari 2009 0,00 37.833,65 37833,65 

3-626 Equips 
processos inf. 

0,00 
986,00 986,00 

4-623 Maquinària, 
instal. utillatge 

0,00 
2.780,00 2.780,00 

4-62401 Elements de 
transport 2009 

0,00 
21.720,00 21.720,00 



9-359 Altres despeses 
financeres 

0,00 
1.216,22 1.216,22 

9-466 A altres entitats 
que agrupin 

municipis 

980,99 

274,37 1.255,36 

9-624 Elements de 
transport 

0,00 
30.000,00 30.000,00 

9-626 Equips 
processos inf. 

0,00 
573,01 573,01 

 

Total suplements de crèdits i crèdits 
extraordinaris:  

418.490,84€ 

 

Finançament que es proposa:  

Baixes per anul·lacions 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Baixa Consignació 
definitiva 

3-221 Subministraments 98.000,00 30.077,48 67.922,52 

Majors ingressos 

Concepte Nom Major ingrés Consignació 

42010 Fons 
complementari de 

finançament 

16.045,94 16.045,94 

45084 Activitats 
extraescolars 

621,60 621,60 

45085 Pla Local de 
Joventut 

1.500,00 1.500,00 



45086 Subvenció mobilitat 
2006 

4.209,00 4.209,00 

45104 Manteniment vies 
públiques 2008 

1.709,65 1.709,65 

76104 Intervenció 
arqueològica 

Castell 

4.000,00 4.000,00 

Operació de crèdit a llarg termini: 360.327,17 € 

Total de finançament: 418.490,84€ 

b) Transferències entre àrees de despesa 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

1-210 Infraestructures i 
béns naturals 

60.192,41 
20.000,00 

80.192,41 

1-22199 Altres 
subministraments

2.469,35 
3.300,00 

5.769,35 

1-227 Treball realitzats 
per altres 
empreses 122.905,50 88.000,00 

210.905,50 

9-221 Subministraments 200,00 17.100,00 17.300,00 

3-21001 Infraestructures i 
béns naturals 

65.000,00 
-64.999,99 

0,01 

4-21001 Infraestructures i 
béns naturals 

97.104,63 
-63.400,01 

33.704,63 

 
Segon.- Comunicar-ho al Departament de Governació de la Generalitat i publicar 
la modificació de crèdit al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, resumida per 
capítols. 
 
 



El Sr. Pau Blanco diu que li fa gràcia com pinta la situació l’alcaldessa, com si 
hagués estat un desastre, mentre que des que CiU ha entrat al govern han 
gastat a l’ample, amb obres que no calien. Que el govern anterior, d’ERC, volia 
fer la llar de jubilats i Remolins tot subvencionat, i que ambdues obres les ha 
desmuntat el nou equip, es faran obres sense subvenció i això portarà una 
despesa descomunal, només per arribar al maig i poder dir a la gent que s’han 
fet moltes coses. 
 
L’alcaldessa pregunta al Sr. Blanco quines són les despeses increïbles a tot 
nivell que s’han fet. Que d’obres grans no n’han començat cap, i que només han 
anat pagant el que han pogut dels deutes, que en 3 anys s’haurà passat del 7 al 
85 %. Que la plaça de l’Ajuntament no es farà perquè econòmicament no es pot 
assumir, i explica de nou els canvis a la baixa en el pressupost del  Remolins, on 
volien gastar més de 600.000 euros mentre que ara es farà per uns 200.000, i 
diu que aquesta és la mostra de com gestionaven. Que a l’escorxador volien 
invertir-hi sense projecte ni res i que en 7 anys al govern han estat incapaços de 
fer ni un sol carrer, només han invertit en un edifici, que ha costat 3 milions 
d’euros i que no se sap com es podrà mantenir. Afegeix que hi ha la subvenció 
de Serrabrisa, que es perdrà, perquè van donar el contracte a dit. 
 
El Sr. Pau Blanco respon que tothom ha vist què han fet des que han arribat, han 
desmuntat la brigada, i cada dia hi ha gent de fora que treballa per l’ajuntament. 
Quan hi havia ERC al govern es devien 32 milions de pessetes, un 30%. Reitera 
que el pressupost inicial del carrer Remolins pujava molt, però que calia 
descomptar despeses que havien de pagar els que feien l’edifici, i amb això sol 
la despesa baixava moltíssim. Que el projecte, davant les opinions dels veïns, es 
va refer perquè pugés el mínim, es va incloure una obra al Pla ZP i aleshores el 
carrer Remolins sol, no d’una punta a l’altra, pujava uns 200.000 €, amb 
subvenció del PUOSC i de PAOBAL. Afegeix que l’escorxador tenia una 
subvenció aprovada de Diputació de 50.000 € i una altra de 15.000 i amb el que 
donaven els carnissers n’hi havia prou per fer-lo. Quant a l’edifici multifuncional, 
reconeix que ha costat molts diners, però que s’havia d’anar pagant de la venda 
de béns patrimonials, venda que aquest ajuntament ha aturat, perquè des que 
ha entrat no ha fet cap expedient, malgrat que hi ha una persona treballant 
només per aquest tema. Recorda que el preu del bé patrimonial era molt bo pels 
veïns. A més, els extres de l’edifici no han arribat al 2%, cosa que demostra que 
es va fer molt bé. 
 
El Sr. Jaume Izcara afirma que l’actual equip no fa més que suportar les 
irresponsabilitats de l’anterior. 
 
L’alcaldessa recorda que de la pèrdua de la subvenció de Serrabrisa no han dit 
res, i sobre el carrer Remolins, reitera les explicacions ja fetes, i afegeix que ara, 
Ses Illes no només farà la mitat del carrer Remolins, com havien quedat amb 
l’anterior alcalde, sinó tot el carrer, i que un dia abans de la moció de censura, 
curiosament, el projecte es va rebaixar uns 350.000 € i que ara, negociant-ho, 
encara ha baixat més. Quant a la venda de béns patrimonials recorda que als 
dos primers plens es van portar expedients i que s’hi segueix treballant, que en 
qualsevol ple n’entraran de nous. Que quan CiU va deixar el govern al 2003 el 



deute estava al 9% i que ara passem al 85 %, i això que només fa 6 mesos que 
hi són i no han pogut fer cap obra. 
 
El Sr. Pau Blanco conclou dient que l’actual equip de govern està arruïnant 
Aitona. 
 
 
6. Aprovació de convenis amb Hisenda 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona té la possibilitat de sol·licitar i obtenir certificats 
sobre compliment d’obligacions tributàries, a petició dels interessats, en el marc 
de procediments administratius de competència municipal, com ara contractació i 
subvencions, cosa que simplificaria les càrregues administratives dels ciutadans. 
 
Atès que, per a poder fer ús d’aquestes facultats, cal aprovar l’adhesió de l’ens 
local a dos convenis entre l’AEAT i la FEMP. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Únic.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aitona als següents convenis: 
 

- Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d’intercanvi 
d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les 
entitats locals, d’abril de 2003. 

- Conveni de col·laboració entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària 
i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria de 
subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals, 
d’abril de 2003. 

 
 
7. Delegació competències en el CCS 
 
Atès l’article 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per decret legislatiu 2/2003, que estableix que és competència dels 
municipis la protecció del medi ambient i de la salubritat pública, i més 
concretament l’article 42 del text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat 
per decret legislatiu 1/2009, que estableix que els municipis, independentment o 
associadament, han de prestar com a mínim el servei de recollida selectiva, de 
transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus municipals. 
 
Atès l’article 44 del mateix text refós, que diu que els serveis públics de 
valorització de residus municipals, de titularitat dels ens locals, ha de 
comprendre com a mínim, els residus procedents d’operacions de recollida 
selectiva i d’operacions de destriament, amb excepció dels residus especials. A 
aquests efectes, el servei de deixalleria és considerat com un sistema de 
recollida selectiva. 
 



Atès l’article 25.1.c) del text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per decret legislatiu 4/2003, que estableix que la comarca pot 
gestionar competències pròpies dels municipis que aquests li deleguin i en el 
mateix sentit l’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis dens ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, que preveu que la comarca pot prestar 
serveis municipals en virtut de delegació o conveni. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià ha procedit a la construcció de 
deixalleries a Alpicat, Torrefarrera, Almacelles i Alcoletge, per a la prestació del 
servei de deixalleria als municipis de la comarca, atès que es considera aquest 
servei d’interès supramunicipal, i que es considera convenient de delegar la 
prestació del servei en el Consell Comarcal. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Segrià la competència per a la 
prestació del servei de deixalleria definit al text refós de la Llei reguladora dels 
residus, aprovat per decret legislatiu 1/2009. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal 
del Segrià i els ajuntaments que deleguin la competència per a la prestació del 
servei de deixalleria. 
 
Tercer.- Comunicar-ho al Consell Comarcal del Segrià. 
 
 
8. Aprovació definitiva de la imposició i ordenació contribucions especials 
del C/ Joan XXIII 
 
Atès que per acord de Ple de 27 d’octubre de 2010 es va adoptar l’acord 
d’imposició i ordenació de les contribucions especials del carrer Joan XXIII 
d’Aitona.  
 
Atès que notificat als interessats i exposat al públic mitjançant edicte publicat al 
BOP núm. 157, de 9 de novembre de 2010, s’hi ha presentat una al·legació. 
 
Atès que el veí al·legant demana d’aplicar com a mòdul de repartiment els 
metres quadrats de superfície del carrer als quals afronti cada finca, i que aquest 
mòdul de repartiment no és previst a l’ordenança fiscal. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i el vot en 
contra dels 2 regidors d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.-  Aprovar definitivament la imposició de les contribucions especials com 
a conseqüència de l’execució de l’obra d’urbanització del carrer Joan XXIII, 
l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per 
l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 
 



Segon.- Desestimar l’al·legació presentada i aprovar definitivament l’ordenació, 
simultàniament, del tribut concret d’acord amb les següents determinacions: 
 

1. El cost previst de l’obra més el projecte i direcció d’obres es fixa en 
154.153,87 € i el cost suportat per l’Ajuntament (a banda de la part que li 
correspon com a propietari) en el 10%, que equival a 11.065,21 euros.  

2. Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 99.586,85 €, 
corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter 
de mera previsió, ja que finalitzada l’obra, si el cost real és major o menor 
que el previst, s’ha de prendre el cost efectiu per tal de calcular les 
quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar les 
liquidacions que siguin necessàries. 

3. Si hi ha una baixa en l’adjudicació i/o s’obtenen subvencions per a 
sufragar una part del cost d’aquesta obra, es minorarà proporcionalment 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament i dels subjectes passius. 

4. S’aplica com a mòduls de repartiment de la base imposable el 50% de 
metres lineals de façana de la finca, ja estigui edificada o sigui 
simplement un solar, i l’altre 50% metres quadrats de solar. Als efectes 
indicats en aquest apartat es tindran en compte les dades que, en relació 
a cadascun dels mòduls esmentats, resultin del cadastre d’urbana del 
municipi d’Aitona. 

 
Tercer.- Aprovar definitivament la relació de subjectes passius i les quotes 
singulars que resulten d’aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el 
valor dels mòduls aplicables, segons consta en el  document annex. 
 
Quart.- Notificar individualment a cada subjecte passiu les quotes que 
corresponguin si fos conegut i, en el seu defecte, mitjançant edictes. 
 
Cinquè.- Realitzar la recaptació d’aquestes contribucions especials en quatre 
terminis trimestrals. La primera recaptació es realitzarà en iniciar-se l’obra. 
 
Sisè.- Aplicar l’ordenança fiscal general de contribucions especials en tot allò 
que no estigui previst en aquest acord. 
 
Setè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
El Sr. Pau Blanco diu que veuen el 10% d’aportació municipal però pregunta on 
hi ha la resta d’aportació que li correspon pels terrenys amb què limita 
l’ajuntament. 
 
L’alcaldessa respon que ho diu ben clar al punt 2n, quan esmenta que el 10% és  
“a banda de la part que li correspon com a propietari”. 
 
 
9. Modificació de la memòria del programa social del FEOSL 
 



Per acord de Ple de 2 de febrer de 2010 es va aprovar la sol·licitud de subvenció 
amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local pel sufragi de 
despeses d’interès social, per import de 50.803,99 euros, d’acord amb la 
memòria descriptiva confeccionada. 
 
Atès que en l’esmentada memòria descriptiva de l’Alcaldia, de data 29 de gener 
de 2010, només hi consten els treballadors socials del Consell Comarcal del 
Segrià i, en educació, el consum d’electricitat, calefacció, telèfon i personal de 
reforç de la neteja degut a la grip H1N1 (coneguda com a grip A), i que en la 
documentació explicativa addicional, es va aclarir que aquest personal de reforç 
era degut a l’augment de les mesures desinfectants recomanades des dels 
departaments de salut i educació de la Generalitat de Catalunya i pel Ministeri de 
Sanitat, i que consisteix en el pagament del salari de dues persones, l’una 
destinada a l’escola bressol i l’altra al centre d’educació primària.  
 
Atès que no s’ha executat la part de memòria consistent en el personal de reforç 
de neteja degut a la grip A, cal aprovar una modificació de la memòria social del 
FEOSL. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i el vot en 
contra dels 2 regidors d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Que l’ajut del FEOSL per a actuacions de caràcter social es destini al 
pagament dels treballadors socials i educadors del Consell Comarcal del Segrià, 
personal docent de l’escola bressol, despesa corrent de la llar d’infants, com ara 
consums d’electricitat, calefacció o telèfon, 40% del sou i quota patronal del 
personal de neteja de la corporació i 10 % del de manteniment, segons 
l’estimació de dedicació a edificis amb finalitats socials. 
 
 
L’alcaldessa explica que al Pla ZP hi havia la possibilitat de destinar un 
percentatge de l’ajut a despesa social, i la resta a obres. Que la part social 
l’anterior equip de govern la va presentar per desinfecció de la grip A de l’escola 
bressol, i que ara cal modificar la memòria social perquè no hi havia manera de 
justificar l’import atorgat, que eren uns 28.000 €. 
 
El Sr. Pau Blanco explica que es va agafar la comptable perquè busqués 
factures per justificar l’ajut i que no entén res, que els deures els van fer. 
 
L’alcaldessa li respon que aquesta subvenció la van destinar a contractar una 
determinada persona.  
 
El Sr. Pau Blanco aclareix que aquella persona estava contractada des del mes 
d’octubre, per una altra subvenció que era per tres mesos, i acusa reiteradament 
l’alcaldessa de faltar a la veritat. 
 
 
10. Requeriment i adjudicació del contracte d’obres del carrer Joan XXIII 



 
Atès l’expedient 20/2010, per a la contractació de l’obra d’urbanització del carrer 
Joan XXIII d’Aitona. 
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 
93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, en la redacció donada per Llei 34/2010, i 273 a 281 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 
126 de l’esmentada Llei.   
 
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació, a favor de l’empresa 
que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.  
 
Atès que d’acord l’article 135.2 de la LCSP, en la redacció donada per Llei 
34/2010, cal requerir el licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa perquè 
presenti la garantia definitiva i els certificats d’estar al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i el vot en 
contra dels 2 regidors d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Requerir l’empresa proposada per la mesa de contractació perquè 
presenti els certificats d’estar al corrent en el compliment de les seues 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com la garantia definitiva 
d’un import equivalent al 5 % d’adjudicació, IVA exclòs, en el termini de DEU 
DIES HÀBILS a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest 
acord. Un cop presentada l’esmentada documentació, adjudicar el contracte a 
l’empresa proposada per la Mesa de contractació, i requerir-la perquè 
comparegui a formalitzar el contracte. 
 
Segon.- Declarar descartats la resta de licitadors, en no haver presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
 
Tercer.-  Publicar el resultat del procediment al perfil del contractant.  
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i a la resta de licitadors. 
 
 
El Sr. Pau Blanco aclareix que voten en contra no perquè estiguin contra 
l’adjudicatari ni els veïns, sinó pel canvi de destí de la subvenció de 50.000 € que 
havia d’anar a l’escorxador. 
 
L’alcaldessa diu que no hi ha hagut mai cap subvenció de 50.000 € per a 
l’escorxador, perquè la subvenció l’ha demanat l’actual equip de govern. 
 
 



11. Concertació d’una operació de crèdit a llarg termini 
 
D'acord amb l'article 49 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
les despeses d'inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.  
 
L'Ajuntament té el pressupost de l'exercici en curs aprovat i ha previst  les 
despeses objecte de finançament. L'operació de crèdit projectada està vinculada 
a la gestió del pressupost en la forma prevista en la secció 1a del capítol I del 
títol VI del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i el vot en 
contra dels 2 regidors d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg 
termini, amb “La Caixa”, per un import de 330.327,17 euros, per finançar les 
inversions incloses a la modificació de crèdits 2/2010, les quals consten a 
l’expedient i es donen per reproduïdes. 
 

Segon.- Aprovar el projecte de contracte de préstec amb “La Caixa” el qual 
s'adjunta a aquest acord com a part integrant, amb les condicions financeres 
següents:  

 

 Tipus de finançament: préstec personal 
 Capital: 330.327,17 euros 
 Termini: 10 anys (8 trimestres de carència i 32 trimestres d’amortització) 
 Tipus d’interès: variable 
 Referència i diferencial: Euríbor 3 mesos + 2,30 % (amortització constant) 
 Revisió: trimestral 
 Comissió d’obertura: 0,25 % 
 Comissió d’estudi: 0,00 % 
 Comissió de cancel·lació anticipada: 0,00 % 
 Formalització: fedatari públic 
 Garantia addicional: afectació de la participació municipal en els tributs de 

l’Estat 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de 
la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, durant els deu 
primers dies del mes següent a la formalització de l’operació. 
 
Quart.- Facultar l’alcaldessa per a la formalització de l'operació de préstec, 
d’acord amb la minuta de contracte de préstec aprovada en el segon punt, amb 
l'entitat de crèdit “La Caixa”. 
 
Cinquè.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit 
a llarg termini resta garantit específicament per l’afectació dels ingressos derivats 
de la participació en els tributs de l’Estat, per import equivalent al disposat. 



 
 
L’alcaldessa explica que aquest crèdit és per pagar factures de l’anterior equip 
de govern. 
 
El Sr. Pau Blanco acusa l’alcaldessa d’endeutar l’ajuntament i aclareix que si 
ERC hagués seguit al capdavant del consistori, llavors podrien dir que els 
préstecs són culpa d’ERC. 
 
L’alcaldessa posa novament l’exemple d’un pagès que es gasta la collita abans 
de fer-la, i va fent una bola grossa. Que a l’hora de la veritat es gastava més del 
compte i que al gener de 2010 hi havia més de 810.000 € per aplicar al 
pressupost de l’any 2010 corresponents a despeses del 2009, i que per això han 
hagut d’anar als bancs, per poder-ho pagar i fer una política d’austeritat i 
començar de zero. Conclou dient que si ERC hagués seguit 6 mesos més, ara 
no s’estaria al 85% sinó al límit legal del 110. 
 
El Sr. Pau Blanco intenta replicar aquestes afirmacions però l’alcaldessa li nega 
la paraula, per la qual demana que constin en acta aquests fets i acusa la 
batllessa de mentir de forma continuada. 
 
 
12. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
13. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
14. Assumptes d’urgència 
 
L’alcaldessa proposa tornar a incloure a l’ordre del dia el punt número 3, sobre 
aprovació del compte general, cosa que s’aprova per unanimitat. 
 
Sotmesa a votació l’aprovació del compte, s’obté el següent resultat: 
 
Vots a favor: Rosa Pujol, Àngel Ballesté i Maria Antonieta Royes (3) 
Vots en contra: cap 
Vots en blanc: Pau Blanco, Gerard Salinas, Miquel Bosch, Manel Plana i Jaume 
Izcara (6) 
 
Consegüentment, l’alcaldessa declara aprovada la proposta per majoria simple. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 



El Sr. Pau Blanco comenta que l’alcaldessa s’ha referit a una qüestió personal, i 
és que a l’octubre es va demanar una subvenció de 3 mesos per contractar una 
persona, que és la seua companya sentimental. Que aquella persona fou 
contractada amb base al seu currículum, per a neteja i maquinària, i que tenia 
experiència. I remarca que la subvenció de 50.000 € de despesa social del Pla 
ZP no tenia res a veure aquesta subvenció per a contractar una persona 3 
mesos. 
 
El Sr. Gerard Salinas formula les següents preguntes: 
 

1) A la regidora de Cultura, a qui afirma que no coneix la veu, demana quins 
ajuts han tret dels cursos que es feien amb el govern anterior, perquè hi 
havia cursets que els subvencionava Ibercaja, etc., i que es cobraven a 
només 3 €, que no sap si s’ha seguit la mateixa tendència. 

2) Quant ha costat la festa major? 
3) A què es deu la factura de 3.000 € en flors? 
4) Amb quin procediment s’ha ressembrat el camp de futbol, perquè hi havia 

un ajut directe de Diputació. 
 
L’alcaldessa manifesta que degut a les dates nadalenques contestaran al 
següent ple, desitja bones festes als presents i comunica que demà sortirà el 
butlletí de l’ajuntament. 
 
 
 
I essent les vint-i-una hores i quaranta minuts, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la 
qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
       Vist i plau 
El secretari      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 el Ple ordinari del dia 15 de febrer de 2011, i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366203 E i l’última la número 366212 E. 
 
Aitona, 16 de febrer de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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