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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 13/2010 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dijous, 7 d’octubre 
Horari:  de les 21.05 a les 21.45 hores   
Lloc:  Sala de Plens de l’Ajuntament 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Maria 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 
Andreu Sánchez Costa, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Jordi Quer Espax, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteix:  
 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació inicial del pressupost de l’any 2010 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2010 
5. Mocions 
6. Informes d’Alcaldia 
7. Assumptes d’urgència 
8. Precs i preguntes 

 
 
Primerament, l’alcaldessa fa la presentació del nou secretari, manifesta que és 
de carrera i que, per tant, espera que estigui molts anys a Aitona.  
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Seguidament comunica que els informes d’Alcaldia els farà al final del Ple, cosa 
que genera una discussió amb el grup d’ERC sobre el motiu i legalitat d’aquest 
canvi. 
 
 
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes ante riors 
 
En relació amb els esborranys d’actes dels plens de 21 de juliol i de 25 d’agost, 
el Sr. Andreu Sánchez manifesta que no hi ha transcrits els debats, i demana 
que constin per a major transparència. 
L’alcaldessa s’avé a afegir-hi allò que falti, i demana que es digui el que cal 
afegir o rectificar. 
 
El Sr. Sánchez demana que els esborranys quedin per a una propera sessió, i 
que es faci la transcripció del ple, mentrestant.  
 
L’alcaldessa respon que si proposen ara els canvis s’aprovaran, però que no es 
poden deixar per un proper ple, que aquests són els esborranys que va fer 
l’exsecretària. 
 
El Sr. Sánchez considera que no hi ha voluntat d’acceptar les rectificacions. 
 
L’alcaldessa fa constar que a l’esborrany de 21 de juliol manca fer constar que el 
punt 26 es va aprovar per unanimitat, i seguidament, amb aquesta esmena, els 
dos esborranys s’aproven amb 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC, 3 vots 
en contra d’ERC i 1 del regidor no adscrit. 
 
 
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

Núm./any Títol 

400/2009 Convocatòria Ple ordinari 29/10/2009 

401/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

402/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

403/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 86/2009 

404/2009 Requeriment suspensió de l’obra que està realitzant a la Travessia 
Moreria, 4 

405/2009 Aprovació 11a certificació de l’obra “Construcció Edifici Multifuncional” 

406/2009 Redacció projecte d’urbanització del carrer Remolins  

407/2009 Concessió subvenció  ARC “Penya els Tabolls” 

408/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

409/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 
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410/2009 Autorització col·locació parada venda de castanyes AMPA Pare Palau 

411/2009 Incoació expedient administratiu d’alienació de finques patrimonials 

412/2009 Autorització pagament despeses subministrament energia elèctrica 

413/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

414/2009 Aprovació devolució tiquets pubilla infantil 2009 

415/2009 Aprovació devolució tiquets  pubilla 2009 

416/2009 Concessió subvenció “CECA” 

417/2009 Concessió subvenció “Comissió de Reis Mags” 

418/2009 Contractació personal Ajuntament 

419/2009 Estimació reclamació de responsabilitat patrimonial 

420/2009 Admissió petició donació de nínxol 

421/2009 Sol·licitud d’inspecció de l’immoble situat al c/ Pare Palau, 1 

422/2009 Concessió subvenció “Escola de Futbol Baix Segrià” 

423/2009 Aprovació 4a certificació de l’obra “Distribució interior i condicionament 
de la 1a, 2a i 3a planta de l’edifici multifuncional” 

424/2009 Sol·licitud d’informe de supervisió del projecte d’urbanització del carrer 
Remolins 

425/2009 Convocatòria ple extraordinari 19/11/2009 

426/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

427/2009 Aprovació padrons taxes escombraries, clavegueram i cementiri, any 
2009 

428/2009 Denegació llicència d’obres sol·licitada 96/2009 

429/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 97/2009 

430/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 98/2009 

431/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 99/2009 

432/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 100/2009 

433/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 101/2009 

434/2009 Convocatòria ple extraordinari 25/11/2009 

435/2009 Aprovació relació i pagament despeses agost 2009 

436/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

437/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

438/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

439/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

440/2009 Realització provisió de fons 

441/2009 Denegació a l’atorgament de dades de caràcter personal  

442/2009 Concessió subvenció  “CECA” 
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443/2009 Sol·licitud d’informe d’intervenció sobre el compte general de 2008 

444/2009 Aprovació relació i pagament despeses  

444b/2009 Contractació personal Ajuntament 

445/2009 Submissió del compte general a informe de la comissió especial de 
comptes de l’entitat local 

446/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 104/2008 

447/2009 Sol·licitud emissió informe sobre l’expedient de modificació de crèdit 
6/2009 

448/2009 Aprovació expedient de modificació de crèdit 6/2009 en la modalitat 
d’ampliació de crèdit 

449/2009 Aprovació devolució tiquets pubilla infantil 2009 

450/2009 Aprovació 6a certificació de l’obra “Distribució interior i condicionament 
de la 1a, 2a i 3a planta de l’edifici multifuncional” 

451/2009 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

452/2009 Submissió del compte general a informe de la comissió especial de 
comptes de l’entitat local 

453/2009 Incoació expedient administratiu d’alienació de finques patrimonials 

454/2009 Devolució rebuts taxa escombraries per error administratiu 

455/2009 Concessió de 15 dies per revisió de documentació 

456/2009 Devolució rebuts taxa clavegueram per error administratiu 

457/2009 Autorització d’accés als decrets d’alcaldia sol·licitats 

458/2009 Convocatòria ple extraordinari 23/12/2009 

459/2009 Contractació personal Ajuntament 

460/2009 Atorgament llicència d’obres núm. 58/2009 

461/2009 Aprovació devolució tiquets pubilla 2009 

462/2009 Aprovació relació i pagament despeses  

463/2009 Sol·licitud emissió informe per procedir a la pròrroga de pressupost  

464/2009 Sol·licitud emissió informe per procedir a la pròrroga de pressupost 

465/2009 Prorrogació del pressupost per l’any 2010 

1/2010 Sol·licitud adquisició bé patrimonial 

2/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per duplicat 

3/2010 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

4/2010 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

5/2010 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

6/2010 Concessió subvenció “Cor Etosca” 

7/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 114/2009 

8/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 112/2009 
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9/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 109/2009 

10/2010 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

11/2010 Aprovació relació i pagament despeses 

12/2010 Autorització pagament despeses subministrament energia elèctrica 

13/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 70/2009 

14/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 110/2009 

15/2010 Declaració de ruïna imminent de l’immoble del c/ Forn, 8 

16/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 108/2009 

17/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 107/2009 

18/2010 Incoació expedient sobre l’atorgament de la llicència d’activitats per la 
instal·lació d’una planta solar fotovoltaica  

19/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 105/2009 

20/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 2/2010 

21/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 111/2009 

22/2010 Denegació llicència d’obres sol·licitada 103/2009 

23/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per error administratiu 

24/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per error administratiu 

25/2010 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

26/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per error administratiu 

27/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per error administratiu 

28/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per error administratiu 

29/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per error administratiu 

30/2010 Devolució rebuts taxa cementiri cobrat per duplicat 

31/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 51/2010 

32/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 72/2010 

32B/2010 Contractació personal Ajuntament 

33/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 71/2009 

34/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 95/2009 

35/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 1/2010 

36/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 2/2010 

37/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 4/20100 

37B/2010 Convocatòria Ple extraordinari 02/02/2010 

38/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 5/2010 

39/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

40/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil 
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41/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil 

42/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

43/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

44/2010 Atorgament llicència per la instal·lació d’una planta solar fotovoltaica 

45/2010 Atorgament llicència ambiental per l’activitat de generació elèctrica a 
partir de mòduls solars fotovoltaics 

46/2010 Atorgament llicència ambiental per l’activitat de generació elèctrica a 
partir de mòduls solars fotovoltaics 

47/2010 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

48/2010 Autorització a l’OAGRTL de realització de treballs d’omissions dels 
padrons cadastrals corresponents a l’IBI urbana 

49/2010 Incoació expedient sobre l’atorgament de llicència ambiental 

50/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 113/2009 

51/2010 Notificació sol·licitud adquisició bé patrimonial 

52/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 106/2009 

53/2010 Retirada vehicle abandonat 

54/2010 Retirada vehicle abandonat 

55/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 91/2009 

56/2010 Incoació expedient administratiu d’alienació de finques patrimonials 

57/2010 Sol·licitud emissió informe en el procediment de declaració de caducitat 
de llicència d’obres 

58/2010 Declaració caducitat llicència urbanística 

59/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

60/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

61/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

62/2010 Concessió llicència primera ocupació 

63/2010 Sol·licitud emissió informe en el procediment d’inici d’obres sense 
llicència d’obres 

64/2010 Contractació personal Ajuntament 

65/2010 Sol·licitud actuacions necessàries d’inici d’obres sense llicència d’obres 

66/2010 Concessió subvenció “Cor Etosca” 

67/2010 Autorització a la informació sol·licitada 

68/2010 Rectificació document llicència d’obres 

69/2010 Concessió llicència primera ocupació 

70/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil 

71/2010 Sol·licitud adquisició bé patrimonial 

72/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 8/2010 
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73/2010 Incoació expedient projecte instal·lació solar fotovoltaica 

74/2010 Concessió subvenció “Escola de Futbol de Ponent” 

75/2010 Aprovació legalització d’obra explotació porcina 

76/2010 Sol·licitud d’inspecció finca objecte de l’expedient d’obres 92/2007 

77/2010 Sol·licitud emissió informe del fraccionament del pagament del deute 
tributari 

78/2010 Sol·licitud emissió informe concessió del fraccionament del pagament del 
deute tributari 

79/2010 Concessió del fraccionament del deute tributari 

80/2010 Convocatòria ple extraordinari 11/03/2010 

81/2010 Concessió subvenció “Col·legi Pare Palau” 

82/2010 Aprovació projecte del servei de suport, acollida, orientació i informació 
als immigrants 2010 

83/2010 Incoació expedient administratiu d’alienació de finques patrimonials 

84/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 9/2010 

85/2010 Desconvocatòria ple extraordinari 11/03/2010 

86/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 10/2010 

87/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 11/2010 

88/2010 Sol·licitud subvenció al departament de cultura i mitjans de comunicació 
de la Generalitat de Catalunya 

89/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 12/2010 

90/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 15/2010 

91/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 14/2010 

92/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 7/2010 

93/2010 Cessament de tinent d’alcalde i revocació de delegacions 

94/2010 Sol·licitud redacció projecte d’obres de la III Fase Edifici Multifuncional 

95/2010 Aprovació inicial del projecte d’obres de III Fase Edifici Multifuncional 

96/2010 Aprovació 7a certificació de l’obra “Distribució interior i condicionament 
de la 1a, 2a i 3a planta de l’edifici multifuncional” 

97/2010 Concessió subvenció curs secretària 

98/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 26/2010 

99/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 13/2010 

100/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 16/2010 

101/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 17/2010 

102/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 22/2010 

103/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 24/2010 

103/2010bis Aprovació i pagament despesa 
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104/2010 Sol·licitud adquisició bé patrimonial 

105/2010 Sol·licitud adquisició bé patrimonial 

106/2010 Contractació personal Ajuntament 

107/2010 Declaració caducitat llicència urbanística 102/2007 

108/2010 Declaració caducitat llicència urbanística 117/2007 

109/2010 Declaració caducitat llicència urbanística 113/2007 

110/2010 Declaració caducitat llicència urbanística 64/2008 

111/2010 Declaració caducitat llicència urbanística 39/2007 

112/2010 Aprovació padró aportacions voluntàries Festa Major 2010 

113/2010 Aprovació relació i pagament despeses gener 2010 

114/2010 Concessió llicència primera ocupació 

115/2010 Aprovació relació i pagament despeses febrer 2010 

116/2010 Concessió subvenció “AMPA CEIP Francesc Feliu” 

117/2010 Encàrrec de tasca per dur a terme el recurs davant la resolució de 15 de 
març de 2010 

118/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 29/2010 

119/2010 Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per 
Endesa Distribución Eléctrica, SL 

120/2010 Sol·licitud de retorn del telèfon mòbil 

121/2010 Destitució de tresorer  

122/2010 Convocatòria ple extraordinari 29/03/2010 

123/2010 Revocació delegacions específiques Decret Alcaldia 445/2007 

124/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil 

125/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil 

126/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 31/2010 

127/2010 Sol·licitud subvenció al Ministeri de l’Interior 

128/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

129/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

130/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

131/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

132/2010 Contractació personal Ajuntament 

133/2010 Sol·licitud informe jurídic de legalitat urbanística 

134/2010 Nomenar als titulars de les tinències d’Alcaldia 

135/2010 Aprovació dels projectes: REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT MUNICIPAL, 
DE REHABILITACIÓ I MILLORA DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL I 
REHABILITACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS  

136/2010 Aprovació memòria per completar la urbanització del c/Juan XXIII 
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137/2010 Convocatòria ple extraordinari 09/04/2010 

138/2010 Incoació expedient sancionador per infracció urbanística referent a 
l’expedient d’obres 92/2007 

139/2010 Contractació personal Ajuntament 

140/2010 Encàrrec estudi topogràfic 

141/2010 Sol·licitud d’assessorament jurídic extern 

142/2010 Resolució de no recórrer el recurs referent a la reforma i ampliació del 
poliesportiu 

143/2010 Concessió subvenció “MOTOCLUB AITONA” 

144/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 28/2010 

145/2010 Delegacions específiques dels regidors 

146/2010 Delegació en el regidor Pau Blanco  la celebració matrimoni civil 

147/2010 Lliurament de terminals als regidors 

148/2010 Sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge 

149/2010 Contractació personal Ajuntament 

149b/2010 Convocatòria ple extraordinari 20/04/2010 

150/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 30/2010 

151/2010 Devolució garantia definitiva a l’empresa CACSA 

152/2010 Sol·licitud adquisició bé patrimonial 

153/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major cobrat per duplicat 

154/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major per error administratiu 

155/2010 Sol·licitud subvenció al departament d’Acció Social i Ciutadania 

156/2010 Denegar llicència d’obres 19/2010 per ser titular de la finca l’Ajuntament 

157/2010 Nomenament secretari accidental 

158/2010 Sol·licitud subvenció al Departament de Governació i administracions 
Públiques 

159/2010 Sol·licitud subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida 

160/2010 Aprovació projecte de “Creació d’una oficina virtual d’atenció al ciutadà: 
Carpeta Ciutadana” 

161/2010 Sol·licitud de subvencions per a la integració al Servei de Facturació 
Electrònica i per l’accés als serveis de Via Oberta  

162/2010 Aprovació aplicació quota total de la facturació per subministraments 
d’energia elèctrica a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.  

163/2010 Aprovació aplicació quota total de la facturació per subministraments 
d’energia elèctrica a ENDESA ENERGIA, SAU 

164/2010 Aprovació aplicació quota total de la facturació per subministraments 
d’energia elèctrica a ENDESA ENERGIA, XXI, S.L.U.  
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165/2010 Aprovació aplicació quota corresponent a CABLEUROPA, SAU 

166/2010 Aprovació aplicació quota corresponent a FRANCE TELECOM ESPAÑA, 
S.A. 

167/2010 Aprovació aplicació quota corresponent a IBERDROLA, S.A. 

168/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

169/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

170/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

171/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

172/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major  

173/2010 No-realització del projecte bàsic i d’execució d’ampliació del casal d’avis 

174/2010 Anul·lació de l’encàrrec de direcció de l’obra del carrer Remolins 

175/2010 Incoació expedient sobre l’atorgament d’obertura d’establiments 

176/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 32/2010 

177/2010 Devolució garantia definitiva a l’empresa REHABILIT 

178/2010 Nomenament de secretari accidental 

179/2010 Rectificació i devolució rebuts taxa escombraries per error en el nombre 
de persones residents 

180/2010 Rectificació i devolució rebuts taxa escombraries per error en el nombre 
de persones residents 

181/2010 Anulació i devolució rebuts taxa clavegueram cobrat per duplicat 

182/2010 Anulació i devolució rebuts taxa clavegueram cobrat per duplicat 

183/2010 Devolució rebuts taxa escombraries cobrat per error administratiu 

184/2010 Incoació expedient llicència d’obertura d’establiment 

185/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major  

186/2010 Concessió subvenció  Societat de Caçadors  “LA UNIÓ” 

187/2010 Concessió subvenció Club Esportiu Ciclista Aitonenc “CECA” 

188/2010 Concessió subvenció  Penya Barcelonista Societat 

189/2010 Sol·licitud redacció i direcció projecte d’obres de “Modernització de 
l’enllumenat públic d’Aitona” 

190/2010 Contractació personal Ajuntament 

191/2010 Concessió autorització per extracció de grava  

192/2010 Concessió autorització per extracció de grava  

193/2010 Aprovació relació i pagament despeses MARÇ 2010 

194/2010 Convocatòria Comissió especial de Comptes de l’Ajuntament 

195/2010 Sol·licitud d’inclusió al PUOSC 2008-2012 de la urbanització del c/ 
Remolins i reforma i ampliació de la llar de jubilats 

196/2010 Sol·licitud subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de 
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Catalunya 

197/2010 Convocatòria ple extraordinari 20/05/2010 

198/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 37/2010 

199/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 36/2010 

200/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 52/2010 

201/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 53/2010 

202/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 38/2010 

203/2010 Aprovació informe econòmic-finanacer per l’empresa Faura Casas, SL 

204/2010 Convocatòria Ple extraordinari 24/05/2010 

205/2010 Atorgament llicència d’obres 29/2010 

205/2010bis Incoació expedient sobre l’atorgament de la llicència ambiental per 
legalitzar l’activitat d’un magatzem de fruita en origen en naus 
preexistents 

206/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 51/2007 

207/2010 Autorització documentació ple 25/05/2010 i accés a partes de brigada 
sol·licitats  

208/2010 Concessió subvenció  Trobada Comarcal de Bitlles de la Festa Major 
Sant Gaietà 2010 

209/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major  

210/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major  

211/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major  

212/2010 Sol·licitud subvenció a la Diputació de Lleida 

213/2010 Incorporació del perfil del contractant a la plataforma de serveis de 
contractació pública 

214/2010 Aprovació implantació d’una PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA 

215/2010 Delegació de les funcions de l’Alcaldia 

216/2010 Concessió subvenció  “Xaranga”  Carnestoltes 

217/2010 Aprovació relació i pagament despeses ABRIL 2010 

218/2010 Aprovació nòmines de MAIG 

219/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 23/2010 

220/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 25/2010 

221/2010 Aprovació bonificació corresponent llicència d’obres 10/2010 

222/2010 Concessió subvenció  a l’Associació de Dones 

223/2010 Sol·licitud subvenció per inversions en equipament audiovisual 

224/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 34/2010 

225/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 34/2010 

226/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 27/2010 
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227/2010 Procediment adjudicació obra modernització de l’enllumenat públic 

228/2010 Nomenament de secretari accidental 

229/2010 Convocatòria ple extraordinari 15/03/2010 

230/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 49/2010 

231/2010 Sol·licitud d’inspecció finca d’acord amb l’ordre d’execució 55/2010 

232/2010 Determinació de situació de ruïna imminent - immoble c/Pare Palau 

233/2010 Incoació expedient sancionador per infracció urbanística  

234/2010 Devolució rebut aportacions Festa Major  

235/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 20/2010 

236/2010 Aprovació  reducció de les retribucions personal Ajuntament 

237/2010 Contractació de comercial N&P Comunicació per gestió de la 
comunicació municipal de l’Ajuntament  

238/2010 Autorització documentació factures de Químicas Apolo i Perfect Lite, SL 

239/2010 Concessió autorització per extracció de grava  

240/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil 

241/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil 

242/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

243/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

244/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

245/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

246/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

247/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

248/2010 Concessió subvenció Club Esportiu Ciclista Aitonenc “CECA” 

249/2010 Aprovació relació i pagament despeses MAIG 2010 

250/2010 Aprovació nòmines JUNY i pagues extres d’estiu 

251/2010 Notificació de renovació padronal 

252/2010 Incoació expedient de baixa del padró d’habitants de l’Ajuntament 

253/2010 Contractació personal Ajuntament 

254/2010 Contractació personal Ajuntament 

255/2010 Convocatòria Ple extraordinari 08/07/2010 

256/2010 Encarregar auditoria de l’edifici multifuncional d’Aitona 

257/2010 Concessió subvenció xocolatada a la Llar de Jubilats i Pensionistes 
d’Aitona 

258/2010 Concessió subvenció  “TROBADA DE PUNTAIRES 2010” 

259/2010 Aprovació relació i pagament despeses JUNY 2010 

260/2010 Contractació de PIROTÈCNIA ZARAGOZANA, S.A. per l’espectacle de 
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Focs d’Artificis del 2/09/2010 

261/2010 Atorgament llicència de segregació  

262/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 42/2010 

263/2010 Presentació  de les al·legacions redactades pel servei tècnic de 
l’Ajuntament davant del Departament de Medi Ambient i Habitatge 

264/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 45/2010 

265/2010 Atorgament llicència d’obres núm. 45/2010 

266/2010 Aprovació pagament part de la despesa “tapa de l’aixeta de pas” 

267/2010 Acceptació Subvenció atorgada per a la Llar d'Infants EDU/2267/2010 

268/2010 Renovació amb caràcter d’urgència de tècnica infantil. 

269/2010 Renovació de treballador amb caràcter d’urgència per realitzar tasques 
diverses. 

270/2010 Denegació de la llicència d’obres 29/2010 

271/2010 Atorgament llicència d’obres 47/2010 

272/2010 Atorgament llicència d’obres 51/2010 

273/2010 Atorgament llicència d’obres 57/2010 

274/2010 Atorgament llicència d’obres 58/2010 

275/2010 Resolució per realitzar inspecció tècnica de l’immoble objecte de 
l’expedient d’obres 59/2010, per part dels serveis tècnics de 
l’Ajuntament. 

276/2010 Atorgament llicència d’obres 33/2010 

277/2010 Atorgament llicència d’obres 40/2010 

278/2010 Atorgament llicència d’activitat OFICINA COMERCIAL, subjecta a 
comunicació ambiental 

279/2010 Nomenament de secretari accidental 

280/2010 Aprovació del padró de l’aigua, del 1r semestre de 2008. 

281/2010 Atorgament autorització inici d’activitat BOTIGA D’ALIMENTS, subjecta a 
Comunicació Ambiental 

282/2010 Convocatòria sessió extraordinària ple 21/7/2010. 

283/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

284/2010 Estimació reclamació responsabilitat patrimonial 

285/2010 Atorgament llicència d’obres 1/2009 

286/2010 Atorgament llicència d’obres 29/2010 

287/2010 Atorgament llicència d’obres 59/2010 

288/2010 Atorgament llicència d’obres 61/2010 

289/2010 Atorgament llicència d’obres 63/2010 

290/2010 Adjudicació Provisional contracte obra “Modernització enllumenat públic 
d’Aitona”, a l’empresa S.I. Moralbà, S.L. 



      

 14 

291/2010 Renovació de treballadora amb caràcter d’urgència 

292/2010 Atorgament llicència d’obres 60/2010 

293/2010 Atorgament llicència d’obres 39/2010 

293b/2010 Incoació procediment protecció legalitat urbanística  

294/2010 Atorgament llicència d’obres 66/2010 

294b/2010 Incoació procediment protecció legalitat urbanística  

295/2010 Incoació procediment protecció legalitat urbanística. 

296/2010 Contractació amb caràcter d’urgència de tècnica infantil. 

297/2010 Delegació les funcions d’alcaldia, durant el període vacacional de la Sra. 
Alcaldessa. 

298/2010 Concessió subvenció a l’Associació de Jubilats i Pensionistes Aitona 

299/2010 Concessió subvenció al Moto Club Aitona 

300/2010 Concessió subvenció a la Penya dels Tabolls 

301/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2009 

302/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

303/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

304/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

305/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

306/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

307/2010 Autorització connexió xarxa aigua. 

308/2010 Autorització connexió xarxa aigua. 

309/2010 Autorització connexió xarxa aigua. 

310/2010 Autorització connexió xarxa aigua. 

311/2010 Estimació al·legacions presentades per Palau Aitona, S.L. i Habitat D54, 
S.L., i adjudicació provisional contracte obra “Modernització Enllumenat 
Públic d’Aitona”, a l’empresa Habitat D54, S.L., la part resolutòria del 
qual, esmenada per Decret 355/2010, diu: 

 

Primer.- Estimar l'al·legació presentada per les empreses PALAU 
AITONA SL i HÀBITAT D54 SL referent al termini d'execució d'acord amb 
l'informe del tècnic municipal. 

Segon.- Denegar l'al·legació presentada per PALAU AITONA SL referent 
a l'ampliació de la garantia d'acord amb l'informe del tècnic municipal. 

Tercer.- D'acord amb l'informe del tècnic municipal respecte a les 
al·legacions presentades, adjudicar provisionalment el contracte per a la 
realització de les obres de MODERNITZACIÓ DE L'ENLLUMENAT 
PÚBLIC D'AITONA per procediment negociat sense publicitat i tramitació 
urgent a l'empresa HÀBITAT D-54 SL pel preu de 162.999,00 euros i 
29.339,82 euros corresponents a l'Impost de Valor Afegit i d'acord amb 
les següents consideracions: ampliació de 5 lluminàries segons oferta 
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econòmica, contractació de 4 persones del SOC en situació de 
desocupació, execució en 1,8 mesos i garantia de 25 mesos els 
reguladors i 61 mesos contra tot defecte de muntatge o fabricació. 

Quart.- Notificar l'adjudicació provisional a tots els candidats que no han 
resultat adjudicataris. 

Cinquè.- Notificar i requerir a HÀBITAT D-54 SL, adjudicatari provisional 
del contracte, perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se 
al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva 
aptitud per contractar, així com constituir la garantia definitiva. 

Sisè.- Publicar l'adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Perfil de Contractant. 

Setè.- Realitzats els tràmits anteriors, que per Secretaria s'emeti informe-
proposta i es doni compte a aquesta Alcaldia per a resoldre al respecte. 

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

312/2010 Aprovació relació despeses 

313/2010 Aprovació relació despeses des de l’1 fins el 31 de juliol de 2010. 

314/2010 Convocatòria sessió extraordinària ple 25/8/2010. 

315/2010 Atorgament llicència d’obres 72/2010 

316/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

317/2010 Aprovació de la relació de nòmines del personal de l’Ajuntament del mes 
de juliol de 2010 

318/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

319/2010 Devolució ingressos indeguts de l’any 2008 

320/2010 Concessió subvenció al CECA 

321/2010 Suspendre provisionalment l’execució de l’obra 17/2007 

322/2010 Aprovació de la relació de nòmines del personal de l’Ajuntament del mes 
d’agost de 2010 

323/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

324/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

325/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

326/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

327/2010 Concessió autorització utilització plataforma mòbil  

328/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

329/2010 Concessió autorització utilització ratolí 

330/2010 Atorgament llicència d’obres 56/2010 

331/2010 Atorgament llicència d’obres 77/2010 

332/2010 Atorgament llicència d’obres 68/2010 
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333/2010 Atorgament llicència d’obres 74/2010 

334/2010 Autorització connexió xarxa aigua i clavegueram 

335/2010 Concessió subvenció al CECA 

336/2010 Adjudicació definitiva contracte obra “Modernització enllumenat públic 
d’Aitona”, a l’empresa Habitat D54, S.L. 

337/2010 Sol·licitar subvenció contractació personal projecte Impuls, la part 
resolutòria del qual, diu: 

Primer.- Sol·licitar subvenció per a la contractació de personal dins el 
marc del Projecte Impuls d’acord amb la resolució TRE/2665/2010, en 
els termes que consten a la mateixa. 

Segon.- Donar compte al proper ple que es celebri a efectes de la seva 
ratificació. 

338/2010 Delegació les funcions d’Alcaldia, durant el període vacacional de la Sra. 
Alcaldessa. 

339/2010 Atorgament llicència 78/2010 

340/2010 Sol·licitud permís per entrar per tal de realitzar treballs topogràfics 

341/2010 Aixecar suspensió de l’execució de l’obra 17/2007 

342/2010 Acceptació subvenció atorgada per a la Llar d'Infants, la part resolutòria 
del qual, diu: 

Primer.- Acceptar la subvenció de 50.400 euros atorgada per la Llar 
d’infants Els Tabollets. 

Segon.- Donar compte el ple en la següent sessió plenària per a la seva 
ratificació. 

343/2010 Devolució import sabates vestit pubilles 2010 

344/2010 Devolució import sabates vestit pubilles 2010 

345/2010 Devolució import sabates vestit pubilles 2010 

346/2010 Concessió subvenció a la Plataforma Aitona Decideix 

347/2010 Concessió subvenció al Club de Futbol Aitona 

348/2010 Aprovació relació despeses des de l’1 fins el 31 d’Agost de 2010. 

349/2010 Autorització per efectuar còpies autenticades 

350/2010 Nomenament de secretària del Jutjat de Pau, la part resolutòria del qual, 
diu: 

Primer.- Nomenar la Sra. Sílvia Prats Camí com a secretària del Jutjat de 
Pau. 

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

Tercer.- Comunicar-ho al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 

351/2010 Autorització per recollir còpies factures sol·licitades per regidor 

352/2010 Aprovació de la liquidació pressupost exercici 2009, la part resolutòria del 
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qual, diu: 

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2009. 

Segon.- Condicionar aquesta resolució a la publicació de l’aprovació 
definitiva de les modificacions de crèdit 3/2009 i 4/2009. 

Tercer.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri. 

Quart.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat i trametre el fitxer XBRL a la 
Delegació Provincial d’Economia i Hisenda.  

 

353/2010 Adhesió Ajuntament al conveni marc col·laboració entre el Dep.de 
Governació, Consorci Localret, Aj. de Barcelona i consorci AOC i 
sol·licitud de subvencions 

354/2010 Aprovació de la relació de nòmines del personal de l’Ajuntament del mes 
de setembre de 2010 

355/2010 Esmena del decret d’Alcaldia 311/2010 

356/2010 Convocatòria sessió ordinària del Ple pel dia 7/10/2010. 

 
El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, per unanimitat, els decrets 337, 342 i 
350. Quant al decret 311/2010, el Sr. Pau Blanco manifesta que per ell, el normal 
fóra que se’ls hagués cridat a l’obertura de pliques, que no ho veuen clar i que 
d’ençà que són a l’ajuntament mai no havien fet una adjudicació provisional. 
 
L’alcaldessa respon que si haguessin volgut veure-ho, haguessin pogut. 
 
Sotmesa la ratificació del decret a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 4 
regidors de CiU, 1 del PP, 1 del PSC, i els 3 vots en contra d’ERC i 1 del regidor 
no adscrit, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació. 
 
 
3. Aprovació inicial del pressupost de l’any 2010 
 

Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2010. 

Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text 
refós de la Llei de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004. 

 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2010. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla del personal. 
 
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost. 
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Quart.- Exposar-lo al públic en el Butlletí  Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.   
 
Cinquè.- El  pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant 
l’esmentat termini no es presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació 
definitiva del pressupost, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
El Sr. Andreu Sánchez manifesta que el grup d’ERC votaria a favor del 
pressupost però que s’hi veuen tallats per la destinació de les obres, i posa com 
a exemple que al casc antic també hi viu gent. 
 
L’alcaldessa respon que amb les inversions que hi ha al 2010, que detalla, a la 
part antiga del poble es preveu fer alguna actuació de clavegueram. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb el vot favorable dels 4 regidors de 
CiU, 1 del PP, 1 del PSC, i els 3 vots en contra d’ERC i 1 del regidor no adscrit, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1 /2010 
 
Atès que cal aprovar diversos suplements de crèdits en el pressupost de l’any 
2010, per a finançar despeses de l’any 2009. 
 
El Ple aprova, amb el vot favorable dels 4 regidors de CiU, 1 del PP, 1 del PSC, i 
els 3 vots en contra d’ERC i 1 del regidor no adscrit, cosa que representa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2010, que 
consisteix en diversos suplements de crèdits finançat amb romanent líquid de 
tresoreria, d’acord amb el detall que consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el 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.  
 
 
5. Mocions 
 
El tram de la carretera N-II que connecta les localitats aragoneses de Fraga i 
Alfajarín és, juntament amb el tram de l’N-232 que uneix Mallén i Figueruelas 
direcció al Mediterrani, un dels trams més conflictius de la xarxa nacional de 
carreteres. Només en el que va d’any, entre Fraga i Alfajarín s’han produït fins a 
cinc accidents mortals, el darrer d’ells a Bujaraloz (Saragossa), el passat 26 
d’agost. El tram Fraga-Alfajarín de l’N-II és, a més a més, amb els seus 91 
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kilòmetres, el més llarg pendent de desdoblar en aquesta carretera, l’única via no 
de peatge que presta servei al corredor Madrid-Saragossa-Barcelona-frontera 
francesa, una zona en la qual viuen més del 30% de la població espanyola i en 
la qual es produeix prop del 40% del PIB nacional. 
 
La conversió d’aquest tram en autovia és una antiga reclamació que han abordat 
de diferents formes i sense que s’hagi concretat en una solució definitiva els 
successius governs que han regit Espanya en les últimes dècades, excepte la 
variant de Fraga i de Cadasnos. A data d’avui, el desdoblament d’aquest tram es 
troba pendent de què es resolgui el seu preceptiu estudi d’impacte ambiental, 
però no es coneixen dates concretes per a la seua necessària execució ni s’ha 
fet pública l’existència de partides pressupostàries reservades. Com a solució 
provisional i des del 2009, hi ha un conveni entre el Ministeri de Foment, el 
Govern d’Aragó i Acesa, l’empresa que explota l’autopista AP-2, per tal que els 
turisme que utilitzin l’esmentada via per a viatjar entre Fraga i Alfajarín en mode 
d’anada i tornada i en el mateix dia, puguin utilitzar-la de manera gratuïta si 
disposen del dispositiu Teletac. Una nova opció seria que la resta de vehicle 
poguessin gaudir d’una reducció com a mínim d’un 50%. Amb tot, i malgrat 
l’esforç que implica, aquesta mesura no és suficient per a solucionar els 
problemes d’una via, l’N-2, que cada dia és utilitzada entre Fraga i Alfajarín per 
uns 10.000 vehicles –més d’un 70% dels quals, pesats– i que, segons l’informe 
EuroRap 2007, va registrar en el període 2004-2006 i en el seu tram Bujaraloz-
Saragoosa el major nombre de col·lisions frontals de la xarxa nacional de 
carreteres. 
 
Per tot plegat, i tot entenent que la complexa conjuntura econòmica actual obliga 
a retalls en la inversió pública i després d’explicitar un cop més la necessitat 
d’una solució definitiva per al país, la situació del qual no és adequada, el Ple 
aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Sol·licitar al Govern d’Espanya que, a través del Ministeri de Foment, 
disposi allò necessari per tal que l’obra de desdoblament de l’N-II en el seu tram 
Fraga-Alfajarín s’executi mitjançant un compromís d’obres i dates. En cas 
d’endarreriment per al·legacions a l’estudi d’impacte ambiental, iniciar les obres 
en el tram Fraga-Pino de Ebro. 
 
Segon.- Que les obres, en cas que s’iniciïn, comencin per les variants de les 
poblacions, atès que són els punts que generen majors problemes. 
 
Tercer.- Com a solució transitòria, i mentre l’actuació sobre el tram no tingui data, 
que s’implanti un peatge tou per a vehicles pesats. Tan bon punt comencin els 
treballs, que s’alliberi el peatge de l’AP-2 entre Fraga i Saragossa. 
 
Quart.- Que tot treball, tant en la seua fase de planificació com l’execució, es 
realitzi tenint en compte l’opinió dels municipis implicats. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Espanya i al Ministeri de 
Foment i als governs autonòmics i diputacions corresponents.  
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6. Informes d’Alcaldia 
 
El primer tinent d’alcalde, Sr. Jaume Izcara, manifesta que l’Ajuntament està en 
disposició de posar en marxa les inversions del carrer Remolins, 27 de gener, 
Joan XXIII i Sant Antolí.  
Afegeix que s’ha adjudicat l’obra de l’enllumenat i que hi ha moltes queixes 
referents al clavegueram, sobretot al carrer Moreria, i a l’antena de televisió.  
Explica també que l’edifici de la llar d’infants, que fa 4 anys que està fet, té 
crebasses, que el constructor s’ho està mirant i que s’intentarà arribar a un 
acord.  
Pel que fa al tanatori, comunica que hi ha comptadors que s’han certificat i que 
no estan col·locats, i que encara es funciona amb llum provisional. 
En relació amb l’edifici multifuncional, esmena que hi ha problemes amb l’aire 
condicionat, i que a la primera planta es despengen plaques del sostre i que s’ha 
encomanat un informe als tècnics. Considera que s’ha anat invertint sense fer un 
seguiment dia a dia, i que avui hi ha una gran sala que no es pot estrenar. 
Quant a l’única plaça del casc antic, la de Sant Gaietà, diu que s’està enfonsant. 
 
El Sr. Andreu Sánchez diu que si la plaça s’enfonsa, que l’arreglin, i que el tema 
de l’antena, es va passar per ple un conveni, però que Medi Ambient ho va parar 
fins a dos vegades. Que Abertis volia posar l’antena on hi ha la de Telefònica 
perquè on ho volien posar no podien al ser zona ZEPA. L’alcaldessa li respon 
que haguessin hagut de lluitar més pel tema, perquè ells han fet la consulta i no 
és zona ZEPA. 
 
El Sr. Pau Blanco diu que a la llar d’infants hi havia crebasses dels del primer 
dia, que s’ho van mirar els tècnics i que sempre van considerar que no tenia cap 
importància. Que quant al clavegueram de la Moreria, es van arreglar 40 m quan 
estaven ells al govern, que eren les parts que estaven més malament, i en 
relació amb el tanatori que fa temps que van demanar la llum. 
Pel que fa a l’edifici multifuncional, diu que cal fer-hi un manteniment, però que 
de totes formes hi ha una garantia i si es va fer malament, que en responguin. 
Sobre les plaques que es despengen, que també hi ha garantia, i no passa res, 
però que el més fàcil és dir això no està bé, però s’ha de trucar l’empresa i que 
ho arreglin. 
Quant a la plaça de Sant Gaietà, que allò que s’afonava ja es va arreglar per part 
de l’anterior equip. 
 
El Sr. Jaume Izcara diu que els tècnics han vingut reiteradament i que 
contínuament s’espatlla, i que no es troba el per què, i reitera que no es va fer 
seguiment durant l’obra, cosa que el Sr. Gaietà Esteve desmenteix. El Sr. Izcara 
afegeix que l’aigua de la llar d’infants encara no se sap on va a parar, i que em 
tem que es faci algun assentament. 
 
El Sr. Pau Blanco es queixa que han col·locat una tanca davant les escoles i que 
cauen fustes i hi haurà algun accident. 
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L’alcaldessa explica que en relació amb el tema dels camins, que es va fer una 
trobada amb els presidents dels regants i les cooperatives i que van estar 
contents del que s’havia fet. Que també s’ha parlat amb els alcaldes d’Osca i que 
s’ha demanat una reducció de mòduls i de gent que està a directa, en benefici 
dels pagesos. Que quant a l’enllumenat, està subvencionat pel Fons Estatal i 
que els dos treballadors nous són plans d’ocupació i, per tant, estan 
subvencionats. Que en relació amb l’escola que va renunciar a fer menjador, 
s’ha pogut mantenir gràcies al Consell Comarcal, i que s’han fet estades d’estiu 
que tenen molt contents els pares. Explica també que s’ha signat un conveni 
amb Unión Fenosa per a reduir el cost de la llum, i demana un aclariment al Sr. 
Gaietà Esteve per unes factures de fluorescents per valor de 18.000 €, en què 
no es troba el material subministrat. El Sr. Gaietà Esteve diu que estan 
col·locats, que el material es va anar subministrant progressivament i es va 
facturar quan es va facturar, i que les poden pagar demà mateix. L’alcaldessa 
respon que no hi ha diners, i el Sr. Pau Blanco demana a l’equip de govern que 
dimiteixin i que ja pagaran ells l’endemà mateix. 
 
Finalment l’alcaldessa presenta l’esborrany de l’informe econòmic i financer 
realitzat per l’empresa FAURA CASAS, i que conclou que la situació econòmica 
és molt greu, amb 800.000 € gastats fora del pressupost. Fa una explicació 
sobre com funciona el pressupost municipal, i que el sistema de fer-lo dels 
darrers anys ha estat un “copia i enganxa” dels anys anteriors, de forma que 
mentre la despesa ha augmentat, els ingressos de la construcció han disminuït, i 
això no s’ha anat reflectint, i la bola s’ha acabat fent grossa, que amb el 
pressupost del 2010 es cobreixen les despeses d’enguany, i que en relació amb 
les de l’any passat les duran al ple perquè l’oposició en voti l’aprovació. El Sr. 
Pau Blanco diu que això no és veritat i l’alcaldessa replica que hi ha 28 informes 
de l’antiga secretària de l’Ajuntament dient que no es podien fer certes 
despeses. D’aquí la bola de 800.000 € pendents d’aplicar. 
 
 
7. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
8. Precs i preguntes 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta quant ha costat la festa de la gent gran. L’alcaldessa 
respon que l’anterior equip de govern pagava un aperitiu a la Junta de 
l’Associació de Jubilats i parelles, i que al 2008 va costar 5.813,15 €, al 2009 
5.483,40 i que enguany, fent-ho obert, ha costat menys. El Sr. Blanco respon 
que ell parlava de la festa de la gent gran, que si s’hagués fet com tocava 
hagués set molt més barata, i acusa l’alcaldessa d’haver-se fet acompanyar, a 
part de per la gent gran, per aquells qui feien 50 anys. 
 
El Sr. Andreu Sánchez qüestiona per què es va separar el seu grup de la taula 
de l’Ajuntament, essent un acte organitzat pel consistori. L’alcaldessa respon que 
van considerar que s’ho passarien millor sols.  
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Seguidament el Sr. Blanco pregunta quant han costat els tractors que han segat 
totes les vores de camins. El Sr. Àngel Ballesté respon que desbrossar va costar 
10.555 €, i manifesta que l’empresa que ho va fer era l’única que podia fer-ho 
perfecte, perquè amb els tractors de l’Ajuntament hi havia dificultats i s’espatllen. 
Afegeix que molts pagesos els han dit que no s’havien fet mai tan bé com ara. 
 
El Sr. Jordi Quer pregunta quan es penjaran les fotos dels alcaldes democràtics 
d’Aitona, ara que la sala de plens ja està pintada. L’alcaldessa respon que es 
penjaran en qualsevol moment.  
 
 
I essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc 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    Maria 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 23 de desembre de 2010, i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366176 E i l’última la número 366186 E. 
 
Aitona, 27 de desembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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