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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2011 
Caràcter: ordinària 
Data:  dimarts, 15 de febrer 
Horari: de les 21:30 a les 22:40 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
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 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Andreu Sánchez Costa, regidor 
Jordi Quer Espax, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
 
 
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 2011 
4. Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits 
5. Aprovació inicial d’un projecte d’obres 
6. Aprovació d’un expedient de despeses de caràcter plurianual 
7. Mocions 
8. Informes d’Alcaldia 
9. Assumptes d’urgència 
10. Precs i preguntes 

 
 
Primerament l’alcaldessa fa una explicació sobre la mecànica del funcionament 
d’un ple ordinari i sobre els torns de paraula. 
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1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, per unanimitat, i sense esmenes, els esborranys d’actes dels plens 
de 23 de desembre de 2010, 20 de gener de 2011 i 2 de febrer de 2011. 
 
 
2. Donar compte i ratificació dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al ple dels decrets dictats des del darrer ple ordinari: 
 

 Decret 418/2010, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 419/2010, de canvi de destí de diverses subvencions 
 Decret 420/2010, de concessió d’una subvenció directa 
 Decret 421/2010, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
 Decret 422/2010 de transferència de crèdit 
 Decret 423/2010, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 424/2010 de denegació d’una llicència d’obres, expedient 

123/2010 
 Decret 425/2010, d’aprovació de pagues extres 
 Decret 426/2010 de transferències de crèdit 
 Decret 427/2010, d’aprovació de l’11a certificació de l’obra del consultori 

mèdic 
 Decret 428/2010, d’aprovació de factures que fins ara no tenien 

consignació pressupostària 
 Decret 429/2010, d’aprovació de factures de l’octubre 
 Decret 430/2010, d’aprovació de factures del novembre 
 Decret 431/2010, de declaració d’innecessarietat de llicència 
 Decret 432/2010, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 433/2010, d’acceptació de la renúncia a una subvenció 
 Decret 434/2010, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 435/2010, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
 Decret 436/2010, d’aprovació de factures del desembre 
 Decret 437/2010, d’aprovació d’indemnitzacions a regidors 
 Decret 438/2010, de mesures per a l’execució d’una sentència 
 Decret 1/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 103/2010 
 Decret 2/2011, de denegació de llicència d’obres, exp. 91/2010 
 Decret 3/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 134/2010 
 Decret 4/2011 de resolució d’un expedient de protecció de la legalitat 

urbanística 
 Decret 5/2011 d’aprovació inicial del projecte d’urbanització del polígon A 

del pla especial del sector oest d’Aitona  
 Decret 6/2011 de concessió d’una subvenció 
 Decret 7/2011 de modificació del decret 419/2010 
 Decret 8/2011, de canvi de destí d’una subvenció 
 Decret 9/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 10/2011 d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra 

d’urbanització del carrer Joan XXIII 
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 Decret 11/2011 d’aprovació d’una factura 
 Decret 12/2011, de convocatòria de Ple extraordinari 
 Decret 13/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 14/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 15/2011 de rectificació d’errors d’un rebut de cementiri 
 Decret 16/2011 de rectificació d’errors d’un rebut de cementiri 
 Decret 17/2011 de devolució d’ingressos indeguts de clavegueram 
 Decret 18/2011 de rectificació d’errors d’un rebut de cementiri 
 Decret 19/2011 d’incorporació de romanents 
 Decret 20/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 91/2010 
 Decret 21/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 129/2010 
 Decret 22/2011 de caducitat d’inscripcions padronals 
 Decret 23/2011 de rectificació d’errors d’un rebut de clavegueram 
 Decret 24/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció 
 Decret 25/2011 de rectificació d’errors d’un rebut d’escombraries 
 Decret 26/2011, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
 Decret 27/2011, d’accés a informació municipal 
 Decret 28/2011, de declaració d’innecessarietat de llicència 
 Decret 29/2011 d’aprovació de despeses 
 Decret 30/2011 pel qual es fa constar que l’any 2010 es van deixar sense 

efecte, parcialment, resolucions sobre aprovació de factures 
 Decret 31/2011, de convocatòria de Ple extraordinari 
 Decret 32/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
 Decret 33/2011 de rectificació d’errors d’un rebut de clavegueram 
 Decret 34/2011 de modificació d’un plec de clàusules, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Modificar la clàusula 11 del plec de la 3a fase de l’edifici 
multifuncional, que passa a tenir el redactat següent: 
 

3. Són obligatòries per al contractista, sense excepcions, les millores 
concretades que produeixin augment, reducció o supressió de les unitats 
d’obra o substitució d’una classe de fàbrica per una altra, quan aquestes 
siguin de les compreses en el projecte o en la proposta de millores que 
consta al document de revisió del projecte.  

4. Quan les millores concretades suposin la introducció d’unitats d’obra no 
compreses en el projecte o en la proposta de millores, o les seves 
característiques difereixin substancialment d’aquelles, els preus 
d’aplicació seran els dels Llibres de preus de referència 2011 de 
l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya i, en cas que 
no hi siguin, els preus els ha de fixar l’Administració, prèvia audiència 
del contractista pel termini mínim de tres dies hàbils. En aquest últim 
cas, si aquest no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les pot 
contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat o 
executar-les directament, però el seu import l’haurà d’abonar el 
contractista de la present obra.  
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Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 
 

 Decret 35/2011, d’aprovació d’indemnitzacions a regidors 
 Decret 36/2011,  d’aprovació prèvia del projecte en SNU, expedient  

98/2010 
 Decret 37/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 88/2010 
 Decret 38/2011 de rectificació d’errors de rebuts de cànon de l’aigua 
 Decret 39/2011 de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat, i ratifica, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del 
PP i 1 del PSC, i l’abstenció dels 4 regidors d’ERC i 1 del no adscrit, el 34/2011, 
tot afegint-hi la següent esmena: 
 
“S’afegeix una clàusula addicional al plec amb el següent contingut: 
 
Als efectes de l’article 139.2 de la LCSP, l’import màxim per les despeses en què 
hagin incorregut els licitadors en cas de renúncia a la celebració del contracte o 
desistiment es fixa en 10 € per licitador.” 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta pel decret 433/2010, sobre renúncia a una 
subvenció. L’alcaldessa respon que qui hi renuncià fou l’associació, no 
l’Ajuntament. 
 
Seguidament pregunta pel 420/2010. La batllessa respon que és l’ajut a la 
Comissió de Reis. 
 
Finalment es queixa pel 419/2010, sobre canvi de destí de diverses subvencions, 
i manifesta que és la dinàmica general d’aquest equip de govern, canviar 
subvencions demanades per l’anterior. L’alcaldessa llegeix el text del decret, que 
es refereix també a ajuts concedits a associacions. 
 
Quant al decret 5/2011, diu que suposa que es refereix al camí de la Sèquia. 
 
 
3. Aprovació inicial del pressupost de l’any 2011 
 
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2011. 
 
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. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i el vot en 
contra dels 4 regidors d’ERC i 1 del no adscrit: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2011, amb tots 
els seus annexos. 
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Segon.- Aprovar la plantilla del personal, relació de llocs i bases d’execució del 
pressupost. 
 
Tercer.- 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.   
 
Quart.- 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. 
 
 
L’alcaldessa explica com funciona el pressupost, afegeix que els que es feien 
fins ara eren irreals, i que s’ha passat dels del 2009 i 2010 de 3 i 4 milions 
d’euros a només 2, que s’han ajustat les despeses als ingressos reals, i que en 7 
anys s’ha passat del 7% d’endeutament al 85%, uns 1.500.000 d’euros, 720.000 
dels quals són del multifuncional i els altres 800.000 per les despeses que 
l’anterior equip de govern deixà pendents d’aplicar al pressupost. Quant a les 
inversions assenyala que es preveu la legalització de la llum de la sala de vetlles 
i de l’edifici multifuncional, fer nínxols i refer la llar de jubilats, i afirma que s’està 
en negociacions amb la Conselleria i amb una entitat bancària. Que finalment hi 
ha les obres d’urbanització dels carrers de la zona de les Escoles i del polígon A, 
i que és un pressupost molt auster. 
 
El Sr. Pau Blanco respon que a l’any 2009 hi havia l’obra de l’edifici 
multifuncional, que tota sola ja pujava 1.300.000 euros, que era una obra molt 
grossa. Que al pressupost hi ha les despeses ordinàries i les inversions, i que la 
batllessa parla de pressupost auster però que aquest l’havia d’haver fet l’any 
2010, però el van fer de 3 milions, mentre que el projecte de l’anterior equip era 
d’un milió i mig, cosa que sí que hagués estat austeritat. Afegeix que no entenen 
què han fet amb els 800.000 euros del crèdit, perquè a finals d’any es va fer una 
modificació de crèdit de 661.000, de forma que els 800.000 euros realment els 
van destinar a fer obres per al seu caprici, com ara a la carretera. 
 
L’alcaldessa respon que si haguessin trobat euros a caixa no haguessin hagut 
d’anar a demanar crèdits, i que d’obres ja es pot veure: carrer de la llar d’infants, 
enllumenat i Remolins, amb subvencions, sense poder-se fer de caixa perquè 
aquesta estava buida. Que la gestió d’ERC ha implicat més despesa que 
ingressos i una bola que s’ha anat fent grossa. Conclou dient que quan l’actual 
equip va entrar a govern estaven a la ruïna, però que si avui ERC hi continués 
l’ajuntament estaria en fallida. 
 
El Sr. Pau Blanco acusa la batllessa de faltar a la veritat. 
 
 
4. Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits 
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Atès que cal aprovar factures corresponents als exercicis 2009 i 2010 i d’altres 
amb data del 2011 però que es correspon amb despeses efectivament 
realitzades en exercicis precedents. 
 
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. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de les despeses que consten a l’annex 
d’aquest acord, de la número 1 a la número 3, si bé condicionat a l’existència de 
crèdit adequat i suficient. 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement de les despeses que consten a l’annex 
d’aquest acord, de la número 4 a la número 17, que s’han d’imputar a les 
corresponents aplicacions pressupostàries de l’any 2011, si bé condicionat a 
l’existència de crèdit adequat i suficient i al fet que la factura proforma que consta 
a la relació s’emeti de forma definitiva, i resoldre les objeccions formulades per la 
Intervenció. 
 
 
L’alcaldessa explica que les tres primeres són de despeses de l’any 2010 però 
que la factura ha arribat ja entrat el 2011, mentre que les altres són de l’anterior 
equip de govern. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta de què són les tres primeres factures. 
 
L’alcaldessa respon que la 1a és d’El Consultor, la 2a d’una reparació al 
poliesportiu, a la sortida que dóna a les piscines, i que la 3a és de la noia que 
ajuda a portar la pàgina web. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si també fa les campanyes de comunicació 
municipal.  
 
L’alcaldessa respon que ho fa tot, i afegeix que els altres 80.000 són de tècnics 
que haurà d’assumir aquest equip de govern malgrat que correspon a l’anterior, i 
detalla les despeses en tècnics des del 2003: 5 milions de pessetes al 2003, 16 
al 2006, 25 al 2007, 15 al 2008, 16 al 2009 i durant els tres primers mesos del 
2010, 20 més. El total dels 7 anys són 700.000 €. 
 
El Sr. Gaietà Esteve manifesta que si els tècnics fan obres, s’han de pagar, i 
acusa l’alcaldessa de gastar-se diners en una plaça que no s’ha de fer i que no 
pot tirar endavant perquè no és seva, i que a la carretera els tècnics actuals ja 
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s’han equivocat, mentre que els de l’anterior equip no s’equivocaven, perquè 
eren bons. 
 
La batllessa contesta que amb els 700.000 € de tècnics a Aitona s’han fet 
vestidors, tanatori, llar d’infants i un tros del carrer Molí i mig edifici 
multifuncional. 
 
El Sr. Pau Blanco diu que el projecte del multifuncional es va fer complet, i el Sr. 
Gaietà Esteve afegeix que el cost dels projectes va en funció del de l’obra. 
 
L’alcaldessa conclou dient que la plaça ha quedat aparcada per manca de 
finançament i el Sr. Gaietà Esteve li replica que si no tenien els diners que no 
hagués fet fer el projecte. 
 
 
Sotmès a votació el primer punt, s’aprova amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del 
PP i 1 del PSC, el vot en contra dels 4 regidors d’ERC i l’abstenció del no adscrit. 
 
Sotmès a votació el segon punt, s’aprova amb els 4 vots a favor d’ERC i del 1 
regidor no adscrit, i l’abstenció dels 4 de CiU, 1 del PP i 1 del PSC. 
 
 
5. Aprovació inicial d’un projecte d’obres 
 
Atès que hi ha voluntat d’obrir diversos carrers que consten a les actuals Normes 
Subsidiàries del Planejament. 
 
Atès que l’execució del projecte requereix l’expropiació forçosa dels béns i drets 
que consten en la relació detallada incorporada al projecte, per la qual cosa la 
competència per a la seva aprovació correspon al Ple municipal, a tenor de 
l’article 38 del ROAS, i l’Ajuntament actua en la seva doble condició d’expropiant 
i beneficiari; 
 
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals –especialment 
quan aquests porten aparellada l’expropiació forçosa de béns i drets– requereix 
la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim 
de trenta dies i l’aprovació definitiva, segons l’article 37 del ROAS, i s’afegeixen, 
en el present supòsit, de forma cumulativa, els tràmits derivats de l’expropiació 
en curs, un dels quals s’ha de traduir en la notificació individual dels acords que 
s’adoptin a les persones directament afectades que apareixen identificades en la 
relació detallada de béns i drets a expropiar; 
 
Atès que el projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31 del ROAS, 
una relació detallada i valorada dels béns i drets que s’han d’expropiar, amb 
identificació dels titulars; 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, i el vot en 
contra dels 4 regidors d’ERC i 1 del no adscrit: 
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Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres d’execució d’urbanització de dos 
carrers dins del nucli urbà d’Aitona (travessera del Pare Palau i Escoles), amb un 
pressupost d’execució per contracte de 423.113,40 euros i, en unitat d'acte i de 
forma inicial, la relació detallada de béns i drets que s'expropien i s'ocupen per a 
l'execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex al present acord 
i que conté les dades a què fa referència l'article 31 del ROAS, una de les quals 
consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d'expropiació i 
ocupació. 
 
Segon.- Declarar la utilitat pública de l'execució del projecte d'obra municipal 
ordinària abans indicat, així com la necessitat d'ocupació dels béns i drets que 
apareixen identificats en la relació detallada a què fa referència l'apartat anterior 
a efectes d'expropiació i ocupació. 
 
Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat, inclosa la relació detallada de béns i 
drets que s'expropien i ocupen, a informació pública, per un període de trenta 
dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent 
en el Butlletí Oficial de la Província, en el diari La Mañana i en el tauler d'edictes 
de l'Ajuntament, als efectes d'al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a 
efectes, alhora de corregir possibles errors en la relació de béns i drets que 
s'expropien i, per últim, per poder al·legar, si s'escau, el que es consideri 
pertinent sobre la procedència de l'ocupació o disposició dels béns o drets 
esmentats o del seu estat material o legal. 
 
Quart.- Notificar personalment el present acord al titulars de béns i drets a 
expropiar que consta en la corresponent relació, i fer els advertiments i 
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d'expropiació forçosa i 18 
del seu Reglament. 
 
Alhora, es posarà en coneixement dels titulars de béns i drets a ocupar i a 
expropiar que, dins dels 10 dies hàbils següents al de la recepció de la 
notificació del present acord, han d'acreditar davant aquest Ajuntament la 
titularitat d'aquests béns o drets. Dins del mateix termini, els titulars també han 
d’acreditar la referència cadastral, d’acord amb l’article 41 i següents, en relació 
amb el 40.1 a) del text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per reial 
decret legislatiu 1/2004, amb l'advertiment que l'incompliment d'aquest 
requeriment pot portar aparellades les sancions que preveu la Llei esmentada. 
 
Cinquè.- L’acord d’aprovació inicial del projecte d’obres, la relació detallada de 
béns i drets que s'expropien i s'ocupen per a l'execució del projecte esmentat, i 
la valoració individualitzada dels béns i drets objecte d'expropiació i ocupació 
s’entendrà definitiu si dins del termini fixat no s’hi formulen al·legacions. 
 
 
El Sr. Jaume Izcara explica que per l’equip actual, primer són les persones i, per 
tant, primer volien fer carrers, i que uns dels que s’ha previst és el que ha d’anar 
de les Escoles a l’avinguda 27 de Gener, i que es va contactar amb el propietari 
de la part que toca a l’avinguda per tal que deixessin obrir el carrer, però que es 
va obtenir un no per resposta. 
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El Sr. Pau Blanco diu que aquest projecte només afecta un veí, que es va contra 
aquest veí i que hi ha carrers que surten molt bé als propietaris, com el de la llar 
d’infants, en què al poble, a tots els veïns, costarà 71.000 €, mentre que en 
aquest ho assumeix tot una sola persona, per la qual cosa ho considera un atac 
personal. 
 
El Sr. Jaume Izcara ho nega, diu que s’ha dividit en fases, per no fer-ho tot 
alhora i que sigui assumible. Que no hi ha perjudici, perquè s’obre el carrer i es 
revaloritza tot el que té al voltant, que és tot d’aquest veí i són finques urbanes. A 
més a més a la urbanització del polígon A els veïns pagaran el 100% dels costos 
mentre que en aquesta obra només el 90%, o sigui que d’atac personal cap, i 
que almenys el projecte d’obres es tirarà endavant. Recorda que s’ha parlat amb 
tots els veïns que confronten amb el carrer i que tots estan d’acord a obrir-lo, 
excepte el propietari de la finca, però que fa molts anys que és marcat al pla 
urbanístic. 
 
El Sr. Pau Blanco es queixa que aquest carrer no té subvenció i que una de les 
fases té un 8% de pendent, i això fa que no es revaloritzi res. Que els tècnics de 
l’anterior equip sempre van dir que el carrer no era viable i que el Pare Palau no 
necessita disposar de cap més sortida, que és un atac personal i prou. 
 
El Sr. Jaume Izcara ho torna a negar, i afegeix que el pendent és el mateix que 
el del carrer que assumirà Ses Illes. 
 
El Sr. Pau Blanco diu que no és el mateix. 
 
L’alcaldessa clou el debat dient que Esquerra no va fer carrers, va fer només 
grans obres, i que l’actual equip vol fer carrers, tot i que Esquerra sempre hagi 
votat en contra del Joan XIII i Remolins. Que Esquerra ha optat per edificis i 
l’equip actual per les persones. 
 
 
6. Aprovació d’un expedient de despeses de caràcter plurianual 
 
Atès que cal autoritzar una despesa de caràcter plurianual, d’acord amb la 
distribució següent:  
 

ANY 2011 2012 2013 2014 
DESTÍ Arrendament de finca urbana 
APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 

9-203 

IMPORT 11.328,00 11.328,00 11.328,00 11.328,00 
TOTAL DESPESA 45.312,00 

 
Aquesta despesa no té cap ingrés afectat. 
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Consegüentment, el crèdit pressupostari disponible, suficient i adequat per fer 
front a la despesa proposada s’ha d’ajustar i limitar a 45.312 euros, si bé amb les 
variacions a l’alça o la baixa que s’escaiguin segons l’evolució de l’IPC, i 
distribuït en les anualitats indicades en l’estat de despeses esmentat 
anteriorment, motiu pel qual per a l’anualitat d’aquest exercici, el crèdit disponible 
serà d’11.328,00 euros. 
 
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 86 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL), les despeses que es pretenen realitzar tenen el 
caràcter de plurianual. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP i 1 del PSC, l’abstenció 
dels 4 regidors d’ERC i del no adscrit: 
 
Primer.- Autoritzar les despeses plurianuals que, per als exercicis 2011 a 2013, 
es preveuen en el règim financer detallat als antecedents d’aquest acord.  
 
Segon.- L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per als 
exercicis 2012 a 2014 resta subordinada al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos i, per al 2011, a l’existència de crèdit 
adequat i suficient. 
 
 
El Sr. Pau Blanco manifesta que es lloga un magatzem a un veí, i que no és res 
personal cap al veí, però que vol criticar el malbaratament de diners. Que 
l’anterior equip, amb la remunta, en tenia suficient, i ara l’actual es gastarà 
11.000 € l’any per llogar un magatzem malgrat que diuen que no hi ha diners. 
Que el problema, en realitat, és que van a l’ample, perquè amb aquests 11.000 € 
que valdrà un sol any es podia cobrir el dipòsit amb una lona de 400 m² que valia 
12.000 €. 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta que l’obra del dipòsit la van voler fer quan ja els 
ho havien pres tot, que han set uns irresponsables i que no han tingut cura de 
res, i els pregunta on són les tanques d’obra, perquè n’hi havia moltes i en 
queden quatre. 
 
El Sr. Pau Blanco li respon que ells sabran, que quan van marxar hi eren. 
 
L’alcaldessa considera que convé més un magatzem al centre del poble. 
 
El Sr. Gaietà Esteve diu que la maquinària no es portava al dipòsit i el Sr. Pau 
Blanco demana al govern actual que dimiteixi, perquè enganyen al poble. 
 
Seguidament la batllessa explica que Aitona tenia una finca urbana de 700 m² al 
final del carrer Portal i que la van vendre per 22.000 €, en un moment que les 
immobiliàries pagaven car. Que per aquella finca hi passava una línia de mitja 
tensió que va caldre treure i que va costar 7.000 € més, de forma que només en 
van treure 15.000 € en ple boom immobiliari, per tal que una fundació que 
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després ho va passar a una empresa privada vengués o llogués. Contraposa 
aquest baix preu de venda a la compra del tanatori, en sòl rústic, per un import 
de 36.000 € i diu que si aquest s’hagués fet on van els habitatges de protecció 
oficial, el poble s’hagués estalviat molts diners. 
 
 
 
 
7. Mocions 
 
Moció per sol·licitar al govern de l’Estat unes determinades condicions en 
el tractament de l’IVA dels ens locals 
 
Davant la greu situació de crisi econòmica general que està patint el país i que 
també han de suportar la majoria d’ajuntaments, amb un nivell d’endeutament 
elevat, tal com ja han reconegut en reiterades ocasions els representants  de  les 
associacions de municipis, tant de l’ ACM com la FMC,  
 
Atès que l’ajuntament és considerat com un consumidor final i, per tant, no es pot 
deduir l’IVA, tant dels serveis com dels  productes i obres que contracta sota el 
criteri genèric de “servei públic”, caldria intentar modificar l’estructura de 
càrregues que suporten els ajuntaments, 
 
Els municipis pateixen la manca d’un model de finançament local que doni una 
bona resposta a les competències i els serveis que actualment estan prestant. 
Un gran percentatge de la despesa en serveis als ciutadans que executen els 
governs locals té a veure amb competències que correspondria exercir a d’altres 
administracions públiques. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a considerar com a béns i serveis bàsics o de 
primera necessitat tots aquells que adquireixen i presten els ens locals en 
l’exercici de les competències que els atorga la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i el text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. Com a béns i serveis bàsics o de primera necessitat 
els seria d’aplicació, doncs, un Impost sobre el Valor Afegit reduït del 8 per cent 
o súper reduït del 4 per cent, en funció de la naturalesa del bé o del servei. 
 
Segon.- Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que 
permeti mantenir el nivell i qualitat dels serveis que presten els ens locals en 
benefici dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat per tal que, mentre no sigui efectiu aquest 
finançament just i suficient, creï un fons especial de finançament anual dotat amb 
la quantitat recaptada per l’Estat en concepte d’IVA generat per part dels ens 
locals procedent del finançament de béns i serveis públics bàsics i de primera 
necessitat, i permeti que aquestes quantitats puguin ser destinades tant a la 
despesa corrent com a la despesa financera dels ens locals. 
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Quart.- Comunicar aquest acord, per tal que en tinguin coneixement, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat, a l’Associació de Municipis de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Federación Española 
de Municipios i Provincias.”  
 
 
8. Informes d’Alcaldia 
 
L’alcaldessa passa aquest punt al final. 
 
 
9. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta on és la subvenció de PAOBAL per la urbanització 
del carrer dels Remolins, i si s’ha destinat a fer les illetes de la carretera. 
 
Aprofita per comentar que el DVD de promoció turística d’Aitona que es va dir 
que havia costat 6.000 € al poble, estava totalment subvencionat amb 3.000 € 
directes de la Presidència de la Diputació i amb 3.000 € més del carrer de la 
Moreria. 
 
El Sr. Gerard Salinas prega que no es manipuli els veïns d’Aitona, i posa els 
següents exemples: 
 

1) Que es va dir que ara hi ha 200 persones apuntades a les activitats 
culturals, i que amb l’anterior govern eren 80, tot i que és a l’inrevés i, a 
més, abans hi anava molta més gent i ara s’ho ha de pagar tothom de la 
butxaca. 

2) Que no es fan bé els números, perquè en una reunió l’alcaldessa es va 
queixar de les despeses de calefacció de l’edifici multifuncional, que és 
un edifici necessari, i després es van fent projectes a “tuti pleni”, cosa que 
és una mostra de pressa electoral i de confusió en els números, sempre a 
favor de l’actual equip i en contra de l’anterior.  

3) Que la retallada del pressupost en festes i tècnics és irreal, que ara hi ha 
dos aparelladors, un arquitecte i l’agrònoma que hi havia per vendre 
comunals però que no se’n venen, mentre que amb l’anterior equip se’n 
venien i només hi havia un aparellador.  

4) Que es vol estar al costat de les persones, mentre que realment es fan 
projectes a l’ample per oprimir injustament una família i només es 
dediquen a posar la gent en contra d’Esquerra. 

5) Que es diu que Esquerra està en contra de les obres dels carrers dels 
Remolins i de Joan XXIII, però no és cert que hi estiguessin en contra, 
que sempre van dir que primer seria l’edifici i després els carrers i que pel 
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que es votava en contra de les obres no era perquè no s’hi estigués a 
favor, sinó perquè s’hi van destinar els 50.000 € de la Diputació que 
anaven per a l’escorxador, un equipament per Aitona i la seua gent, i 
perquè s’estava prioritzant tindre obres fetes per al maig encara que això 
costés, en el cas de Joan XXIII, 71.000 € a les arques municipals, cosa 
que demostra que, d’austeritat, ben poca. 

6) Que de les cadires de l’anomenada plaça de toros, ben poca cosa hi 
havia tancada, que a sota de l’Ajuntament hi caben i que al poliesportiu hi 
ha les cadires de plàstic amb les etiquetes a nom dels propietaris. Que 
volen prendre el pèl a la gent però que de perdut no s’ha perdut res. 

7) Que diuen que volen estar al cantó de les poble però que l’alcaldessa ja 
va sortir en un ascensor del Segre a la baixa, per voler carregar-se el 
mercat d’Aitona i afavorir els comerciants. Que de reunió en va fer, però 
que només va parlar ella, i que als dimecres els marxants ja ni vénen. 

8) Que el projecte de l’enllumenat públic era per estalvi elèctric, per canviar 
500 punts de llum, totes les bombetes de vapor de mercuri a sodi, l’equip 
electrònic..., tot per estalviar un 50 % d’energia. Que això ho criticaren i 
ara ho fan ells. Que el projecte d’ERC no preveia l’ampliació de voreres i 
que hi podia passar un vianant amb cotxet, com sempre des dels anys 
80, sense faroles noves, i que les noves costen 1.700 € per fer l’avinguda 
del cotxet. 

9) Que al carrer dels Remolins van dir que no hi anaven faroles i sí que n’hi 
van. 

10) Que van dir que la Diputació obligava a posar els illots i després al Segre 
van dir que era per protegir els cotxets. Que la Diputació només va 
obligar a mantenir les distàncies i van enganyar dient que ho exigia la 
Diputació i a d’altres els van dir que era cosa de l’exalcalde Blanco. Un 
dia diuen una cosa i l’altre en diuen una altra. 

 
Finalment, reitera la petició de conèixer la veu de la regidora de Cultura i de 
conèixer el cost de la festa major, atès que es va llogar molta gent de fora, amb 
càmeres sempre gravant-la a ella i la carpa a pagar el poble perquè, a diferència 
de l’anterior equip de govern, no van aconseguir que els la posés la Diputació. 
 
El Sr. Pau Blanco explica que el solar de 700 m² no estava ni a nom de 
l’Ajuntament, i que s’hi va posar, que era un terreny molt ben adaptat per fer 
HPO i que 4 milions de pessetes ho van trobar un bon preu, per ser HPO, i que 
el tema del tanatori no va coincidir amb el temps, i que CiU el volia fer on hi havia 
abans el Plus i Esquerra va trobar que era millor fer-lo a prop de l’església. 
Afegeix que al novembre del 2009 el qui ha acabat fent els pisos va dir que els 
acabaria malgrat la crisi per tindre una subvenció per llogar-los i que si es vol 
mirar enrere es podria parlar a bastament del poliesportiu. Aclareix que ERC no 
aprova el que s’està fent a la carretera i que es poden provocar accidents i 
problemes amb els veïns, que el projecte d’ERC era totalment diferent i que ara 
el que es pretén és posar faroles de disseny per a les eleccions. 
 
L’alcaldessa explica que les preguntes del Ple anterior es contestaran al final del 
torn de precs i preguntes i que de les d’aquest Ple, se’n contestaran algunes i 
d’altres quedaran pel següent. 



      

 14

 
El Sr. Jaume Izcara explica que quan van entrar, el projecte de l’enllumenat el 
van voler repassar, perquè hi havia coses ja fetes l’any 2000 i que s’havien de 
rectificar. A l’inicial només es canviaven les bombetes de mercuri a sodi, i moltes 
ja ho eren, i també es canviaven els reguladors d’intensitat que eren del 2000. 
L’actual equip farà el mateix i amb el mateix cost però, a més, posarà les faroles 
noves de la carretera amb lluminàries noves i les existents es passaran a la 
carretera dels Plans i Bracfruit, i es canvien les lluminàries de les places de la 
bàscula i de les Escoles. 
 
El Sr. Pau Blanco diu que no ho diuen bé, i demana si ho pot explicar. 
L’alcaldessa respon que ara no és el seu torn, i que no interrompi més vegades. 
Seguidament, els regidors del grup d’ERC abandonen la sessió. 
 
El Sr. Jaume Izcara continua amb l’explicació i diu que hi havia carrers sense 
llum, en els quals ara se’n posarà, i que quan es decideix de canviar les de la 
carretera van demanar permís de la Diputació i se’ls va demanar respecte a l’eix 
de la carretera i que es traguessin les faroles de les voreres. Per això es va 
decidir de posar-les fora de la vorera, perquè són molt estretes i ja hi ha algunes 
persones amb cadira de rodes al poble i es va voler prioritzar els vianants. 
Afegeix que és cert que hi ha hagut veïns contraris, que s’hi va parlar i que 
només tres s’hi van acabar oposant, però que no hi va haver polèmica més enllà 
d’això. Quant al tema dels desguassos, es va dir que entraria aigua a les cases, 
però això és inevitable. S’ha canviat una cosa, i és que quan hi hagi una 
avinguda d’aigua normal, amb la canalització i el reixat metàl·lic que s’acabaran 
posant quedarà solucionat, però que si ve una avinguda forta serà inevitable. 
També s’ha fet un replantejament d’una paret de la illeta, que es tirarà enrere, i 
espera que quan tot estigui acabat quedi bé. 
 
L’alcaldessa diu que, per respecte al grup d’ERC, les preguntes que s’anaven a 
contestar en aquest ple es deixen pel següent. 
 
 
8. Informes d’Alcaldia 
 
L’alcaldessa informa que el dia 3 de març es presentà l’informe econòmic i que 
es farà una carta als veïns explicant-los que s’aplaça el cobrament del rebut de 
l’aigua degut a la pujada aprovada per Esquerra, que toca aplicar ara. Afegeix 
que s’ha rebut un escrit del Tribunal de Comptes en què comunica l’obertura de 
diligències preliminars en relació amb els comptes de l’any 2008, arran d’una 
comunicació de l’Ajuntament, i que, d’acord amb l’aposta per la cultura de l’equip 
actual, es farà un recull de fotos antigues i botifarra. Finalment comunica que el 
dia 8 de febrer de 2010 Esquerra va autoritzar la Diputació perquè realitzés una 
inspecció cadastral del poble d’Aitona, i que com a resultat de la inspecció, 200 
de les 600 construccions que hi ha, i que pagaven com una casa antiga malgrat 
que s’hi havia fet reformes, hauran de pagar amb els valors actualitzats i els 4 
anys endarrerits que no hagin prescrit, i que això, mentre pugui, ho tindrà aturat. 
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I essent les vint-i-dos 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 en la 
sessió extraordinària del Ple del dia 8 de juny de 2011, i que ha estat transcrita 
en paper numerat de la Generalitat, de la pàgina número 366224 E a la número 
366231 E. 
 
Aitona, 9 de juny de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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