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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 16/2011 
Caràcter: ordinària 
Data:  dimarts, 29 de novembre 
Horari: de les 21:50 a les 21:55 hores   
Lloc: Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
Abel Mestre Roca, regidor 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
3. Cessió gratuïta d’un bé patrimonial (exp. 113/2011) 
4. Afectació d’un bé al domini públic (exp. 131/2011) 
5. Desafectació d’un bé del domini públic (exp. 134/2011) 
6. Fixació del preu d’ús sense títol dels béns patrimonials 
7. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2011 i bases d’execució 
8. Aprovació d’una esmena al pressupost i a un expedient plurianual 
9. Aprovació inicial del pressupost de l’any 2012 
10. Supressió del preu públic de casal d’estiu i estades estivals 
11. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals pel 2012 
12. Sol·licitud de declaració de BCIL 
13. Delegació de la competència per a nomenar secretari del Jutjat de Pau 
14. Aprovació del certificat final de l’obra de modernització de l’enllumenat 

públic 
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15. Aprovació del certificat final de l’obra d’urbanització del carrer Remolins 
16. Mocions 
17. Informes d’Alcaldia 
18. Assumptes d’urgència 
19. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, per unanimitat, els esborranys d’actes dels plens de 14 i 26 d’octubre 
de 2011 
 
 
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 

 Decret 327/2011, d’aprovació d’una vuitena transferència de crèdits 
 Decret 328/2011, de segona generació de crèdits 
 Decret 329/2011, de concessió de llicència de primera ocupació 
 Decret 330/2011, d’actualització de l’inventari de béns 
 Decret 331/2011, d’anotació d’una obra nova a l’inventari de béns 
 Decret 332/2011, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
 Decret 333/2011, d’aprovació del padró d’escombraries 
 Decret 334/2011, de resolució de recursos de reposició 
 Decret 335/2011, de correcció d’errades del decret 187/2011 
 Decret 336/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 337/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 338/2011, de retirada de vehicle abandonat, exp. 121/2011 
 Decret 339/2011, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent 
 Decret 340/2011, d’assignació del tram supramunicipal del FCL 2011 
 Decret 341/2011, de baixa de drets reconeguts 
 Decret 342/2011, de resolució de recursos de reposició 
 Decret 343/2011, d’imposició d’una sisena multa coercitiva a Ofirrambla, 

SL 
 Decret 344/2011, d’aprovació d’una novena transferència de crèdits 
 Decret 345/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
 Decret 346/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 347/2011, d’adjudicació del nínxol A044 
 Decret 348/2011, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

69/2010 
 Decret 349/2011, d’aprovació de factures del setembre i dos de l’octubre 
 Decret 350/2011, d’aprovació de la justificació final d’una subvenció, exp. 

31/2011 
 Decret 351/2011, d’aprovació de la justificació parcial d’una subvenció, 

exp. 115/2011 
 Decret 352/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 353/2011, sobre una cessió de crèdit 
 Decret 354/2011, d’acceptació d’una subvenció per l’escola bressol 
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 Decret 355/2011, d’accés a informació municipal 
 Decret 356/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 357/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 47/2011 
 Decret 358/2011, de denegació de llicència d’obres, exp. 103/2011 
 Decret 359/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 360/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 361/2011, de devolució d’ingressos indeguts 
 Decret 362/2011, sobre alta al servei d’aigua  
 Decret 363/2011, d’aprovació de la 2a i última certificació de l’obra de 

modernització de l’enllumenat públic d’Aitona 
 Decret 364/2011, d’aprovació de la 4a i última certificació de l’obra 

d’urbanització del carrer dels Remolins d’Aitona 
 Decret 365/2011, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 366/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 367/2011, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 368/2011, de devolució d’ingressos indeguts 
 Decret 369/2011, d’aprovació de factures d’octubre 
 Decret 370/2011, de devolució de part d’un rebut d’escombraries 
 Decret 371/2011, d’accés a informació municipal 
 Decret 372/2011, d’afectació d’ingressos per alienacions 
 Decret 373/2011, d’aprovació d’una desena transferència de crèdits 
 Decret 374/2011, d’aplicació de prorrateig de la quota i devolució de part 

d’un rebut d’escombraries 
 Decret 375/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 376/2011, d’aplicació de prorrateig de la quota i devolució de part 

d’un rebut d’escombraries 
 Decret 377/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
 Decret 378/2011, de devolució de fiança 
 Decret 379/2011, de convocatòria de Ple extraordinari 

 
 
3. Cessió gratuïta d’un bé patrimonial (exp. 113/2011) 
 
Per acord de Ple de 30 de juny de 2011, es va aprovar, per unanimitat, cedir a la 
Congregació de Carmelites Missioneres Teressianes una porció de 0,7373 ha de 
la finca registral 4422, per tal que, prèvia agregació a la finca propietat de la 
Congregació, es destinés a la finalitat de millorar el paratge de la Cova del Pare 
Palau ubicada a la partida Serrallarga, i rehabilitar-lo mitjançant l’enjardinament. 
 
Posteriorment, en data 17 d’agost de 2011 es va incoar un expedient per a cedir-
los gratuïtament una nova porció de 1,6947 hectàrees, per a destinar-la a la 
mateixa finalitat, que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte 
publicat al BOP núm. 118, de 20 d’agost de 2011, i web municipal, des del dia 
25, sense que dins del termini de 30 dies hàbils, es presentés cap al·legació ni 
reclamació. 
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En data 18 de novembre s’ha rebut l’autorització de segregació de la finca 4422, 
emesa per la Direcció General de Desenvolupament Rural, per tal d’agregar-la a 
la parcel·la 32 del polígon 5. 
 
D’acord amb l’article 49.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, de 
l’expedient se n’ha donat compte al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals, en data 15 de novembre de 2011. 
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Cedir gratuïtament a la Congregació de Carmelites Missioneres 
Teressianes una nova porció de 1,6947 ha de la finca registral 4422. 
 
Segon.- La porció cedida s’ha d’agregar a la finca propietat de la Congregació, 
amb la finalitat de millorar el paratge de la Cova del Pare Palau ubicada a la 
partida Serrallarga, i rehabilitar-lo mitjançant l’enjardinament. 

 
Tercer.- Aquesta finalitat s’ha de complir en el termini de tres anys a comptar des 
de l’atorgament de l’escriptura de cessió, i s’ha de mantenir durant els 99 anys 
següents, de forma que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar-
hi afecte, revertirà automàticament, de ple dret, al patrimoni de l’Ajuntament. 
S’acreditarà la falta de destinació del bé a l’ús previst mitjançant acta de 
constatació de fets aixecada per fedatari públic, notificada en forma legal i sense 
perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si s’escau, el valor dels danys i 
perjudicis causats i el detriment experimentat dels béns, d’acord amb allò que 
preveu l’article 50.1 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Quart.- Atès que la porció cedida s’agruparà a la parcel·la 32 del polígon 5, 
s’adjunta un plànol identificatiu de la superfície alienada, pel cas que es produís 
la seua reversió a l’Ajuntament. En aquest cas, donat que la seua superfície és 
inferior a la unitat mínima de conreu, se sol·licitaria l’autorització administrativa 
de segregació i simultània agregació a la finca matriu, de la qual se segrega amb 
aquesta cessió. 
 
Cinquè.- Aquest acord resta condicionat a l’obtenció de la declaració 
d’innecessarietat de llicència de parcel·lació urbanística. 
 
Sisè.- Facultar l’alcaldessa, tan àmpliament com en dret escaigui, perquè 
formalitzi la cessió esmentada. 
 
 
4. Afectació d’un bé al domini públic (exp. 131/2011) 
 
Aquest Ajuntament és propietari de l’edifici multifuncional d’Aitona, qualificat com 
a bé patrimonial i que actualment es troba destinat a consultori mèdic, comissaria 
de policia, sales multiusos i sala d’actes. 
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Atès que els usos anteriors impliquen l’afectació del bé al domini públic, es 
considera oportú de formalitzar aquesta afectació. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 20 del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, per alterar la 
qualificació jurídica dels béns municipals cal instruir un expedient, on se 
n’acrediti l’oportunitat i legalitat, llevat que s’entengui produïda automàticament 
l’afectació, que no és el cas.  
 
Atès que per provisió d’Alcaldia de 29 de setembre de 2011 es va iniciar un 
expedient d’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble, que consta inscrit a 
l’inventari de béns municipal amb el número 17, finca registral 1076, per tal de 
procedir a afectar-lo a l’ús general. 
 
Atès que l’enginyera tècnica agrícola municipal ha informat sobre l’oportunitat 
d’aquesta afectació, i que la Secretaria ho ha fet sobre la legalitat i el 
procediment aplicable a l’afectació de l’esmentat bé. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 144, de 8 d’octubre de 2011, i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Afectar a l’ús general el bé patrimonial conegut com a edifici 
multifuncional, que consta inscrit a l’inventari de béns municipal amb el número 
17, finca registral 1076. 
 
Segon.- Aprovar la pertinent modificació de l’inventari de béns, i que es faci 
constar al Registre de la Propietat la prohibició d’alienació que recau sobre el bé 
com a conseqüència d’aquesta afectació. 
 
 
5. Desafectació d’un bé del domini públic (exp. 134/2011) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 7 d’octubre de 2011 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general del bé demanial consistent en 352 m² del camí amb 
referència cadastral 25046A011090020000QX, que voreja la parcel·la 51 del 
polígon 11 pel costat esquerre, amb el detall que consta a l’expedient, en haver-
se deixat d’utilitzar com a camí. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 149, de 20 d’octubre de 2011, i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
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Únic.- Desafectar del domini públic una porció de 352 m² del camí amb 
referència cadastral 25046A011090020000QX, que voreja la parcel·la 51 del 
polígon 11 pel costat esquerre, amb el detall que consta a l’expedient 
 
 
6. Fixació del preu d’ús sense títol dels béns patrimonials 
 
En els darrers anys, l’Ajuntament d’Aitona ha iniciat el procés d’alienació directa 
dels seus béns patrimonials de naturalesa rústica, com una mesura de foment de 
l’agricultura. 
 
Una part considerable de les alienacions aprovades, en iniciar-se el procés de 
concentració parcel·lària, es va instrumentar mitjançant contractes privats, per 
estalviar als adquirents les despeses notarials, fiscals i registrals. 
 
Tanmateix, alguns dels adquirents han necessitat elevar els contractes a 
escriptura pública, per a la qual cosa cal complir els condicionants fixats per la 
Direcció General d’Administració Local i obtenir l’autorització del Departament 
d’Agricultura de la Generalitat, quan es tracta de segregacions amb simultània 
agregació a finques veïnes, i declarar la innecessarietat de llicència de 
parcel·lació. 
 
Aquest fet ha comportat un alentiment en el ritme d’alienació dels béns 
patrimonials, que s’ha intentat compensar substituint la necessitat d’un acord del 
Ple per un decret d’Alcaldia. En tot cas, però, són força ja els anys que dura 
aquest procés, i es preveu que, donat el gruix d’expedients en tràmit, i la 
necessitat d’obtenir, cas per cas, la renúncia dels propietaris confrontants a 
l’adquisició de la porció que s’aliena, l’autorització del Departament d’Agricultura, 
l’informe favorable del de Governació, la valoració de la finca, etc., aquest procés 
hagi de durar encara força anys. 
 
El que no pot fer-se, mentrestant, és obviar la realitat, que és que una part molt 
important dels béns patrimonials del municipi estan sent conreats sense cap títol 
i sense l’abonament a l’ajuntament de cap contraprestació econòmica. 
 
Aquesta situació s’ha d’esmenar. En primer lloc, per la injustícia que representa 
pels altres conreadors, que han hagut de comprar o llogar les finques que 
conreen, amb el corresponent cost econòmic. En segon lloc, i no per això menys 
important, per imperatiu normatiu. I és que l’article 72.1 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, estableix la necessitat que els béns patrimonials siguin 
administrats amb criteris de màxima rendibilitat, cosa que xoca frontalment amb 
la situació actual, i que ha estat advertida ja per la Intervenció municipal en els 
seus informes 1/2011 i 17/2011. 
 
Valorades les diferents alternatives, s’ha considerat que la millor solució és, per 
una banda, continuar amb el procés d’alienació directa dels béns patrimonials de 
l’Ajuntament i, per l’altra, mentre aquest procés es desenvolupi, anar cobrant als 
conreadors actuals de les finques un preu privat, tal com estableix l’article 3 del 
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text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004. 
 
El cobrament d’aquest preu privat no regularitza en cap cas la situació 
possessòria dels conreadors, que segueix sent de mera tolerància per part de 
l’ens local, sinó que únicament esmena l’incompliment per part del municipi del 
deure de gestionar el seu patrimoni amb criteris de màxima rendibilitat. 
 
El preu que es cobrarà s’ha fixat en funció del preu dels lloguers segons el tipus 
de conreu.  
 
El producte d’aquests ingressos es podrà destinar a satisfer la despesa corrent 
de l’ajuntament, que en els propers anys augmentarà considerablement com a 
conseqüència dels crèdits concertats en els dos últims anys. 
 
La naturalesa privada d’aquest preu impedirà que, en cas d’impagament de les 
factures que s’emetin, es pugui acudir a la via executiva. Per això, l’acord inclou 
la precaució que, aquest cas, es produirà automàticament l’oposició de 
l’ajuntament, com a titular del sòl, a què la finca segueixi sent ocupada amb 
plantacions, conreus i construccions, cosa que determinarà la no-aplicació de la 
presumpció de bona fe prevista per l’article 542-10 del Codi Civil de Catalunya, 
de forma que, d’acord amb l’article 544-11 del mateix Codi, les persones que 
planten, conreen o edifiquen en sòl aliè de mala fe perden, en benefici dels 
propietaris del sòl, tot el que han plantat, conreat o edificat i, a més, han 
d'indemnitzar-los pels danys i perjudicis causats. 
 
Aquesta mateixa conseqüència s’ha previst per als casos en què la finca passi 
de secà a regadiu i aquest canvi no es comuniqui a l’Ajuntament.  
 
Atès l’article 59.6 a) i 60.1 de la Llei 30/1992, aquest acord es publicarà al 
Butlletí Oficial de la Província.  
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Fixar els criteris pels quals l’ajuntament ha de facturar als ocupants de 
finques rústiques que siguin béns patrimonials de l’ajuntament l’ús sense títol de 
les esmentades finques.  
 
Segon.- Els preus amb base als quals s’han d’emetre les factures, seran els 
següents, entenent que les factures s’emetran segons el conreu majoritari de 
cada finca: 
 

 Finques de secà: 127,12 
 Finques de regadiu: 508,47 

 
A aquests imports s’hi ha d’afegir l’IVA corresponent. 
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Tercer.- Les construccions residencials efectuades sobre les finques seran 
valorades cas per cas per tècnic competent. 
 
Quart.- El període de facturació serà l’any natural, si bé es dividirà en 
mensualitats quan una finca passi de secà a regadiu, i cada mensualitat es 
facturarà segons la naturalesa real del bé. 
 
Cinquè.- Les factures contindran l’advertiment exprés que han de pagar-se en un 
termini d’un mes des de la recepció per l’interessat i que també han de 
comunicar la transformació de la finca de secà a regadiu i que, de no fer-ho així, 
l’ajuntament s’oposarà, automàticament, a l’ocupació del bé, amb els efectes 
previstos a l’article 542-10 i 11 del Codi Civil de Catalunya. 
 
Sisè.- Per a l’any 2012 i següents, si no hi ha cap acord exprés del Ple, els preus 
que figuren al punt segon es modificaran a l’alça o a la baixa segons l’índex de 
preus al consum de Catalunya. 
 
Setè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
 
7. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2011 i bases 
d’execució 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2011, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2012. 
 
Atès que cal reformar les bases d’execució del pressupost, per a aclarir la 
interpretació sobre la disponibilitat dels crèdits i la justificació de subvencions, i 
per facilitar que les modificacions de crèdit que s’hagin de fer d’aquí a finals 
d’any es puguin fer per Decret. 
 
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 6 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 5/2011, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació Consignació 
existent 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

4-222 Comunicacions 0,00 10,00 10,00
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4-230 Dietes 0,00 10,00 10,00

9-150 Productivitat 0,00 10,00 10,00

9-151 Gratificacions 0,00 10,00 10,00

9-152 Altres incentius al 
rendiment 

0,00 10,00 10,00

9-221 Subministraments 15.465,56 12.000,00 27.465,56

9-226 Despeses 
diverses 

2.800,00 3.950,00 6.750,00

9-359 Altres despeses 
financeres 

4.163,75 1.116,84 5.280,59

 

Total altes de crèdits:  17.116,84 € 

 

Finançament que es proposa:  

1) Baixes per anul·lació 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Baixa Consignació 
final 

1-210 Infraestructures 
i béns naturals

43.500,00 
10.000,00 

23.500,00 

3-62304 Llum edifici 
multifuncional 

7.116,84 
7.116,84 

0,00 

 
 

Total finançament:  17.116,84 € 

 
Segon.- Aprovar inicialment les següents modificacions de les bases d’execució 
del pressupost, que queden redactades, amb efectes a 1 de gener de 2011, tal 
com s’indica a continuació: 
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3. El principi general és el de la disponibilitat de tots els crèdits que figuren en 
el pressupost, a excepció de les despeses que s’han de finançar, totalment o 
parcial, per mitjà de quotes urbanístiques, de contribucions especials, de 
subvencions, aportacions d’altres institucions o operacions de crèdit, que 
queden en situació de crèdits no disponibles, totalment o parcial, fins que no 
s’aprovin les quotes, la imposició i ordenació de les contribucions o es 
formalitzi el compromís per part de les entitats que concedeixen la subvenció 
o el crèdit, si bé es podran autoritzar i comprometre despeses amb càrrec a 
aquests crèdits indisponibles, i reconèixer i pagar obligacions, si hi ha crèdit 
suficient a nivell de vinculació jurídica. 
 
6.2. Les transferències de crèdits s’aproven per acord de Ple en cas que 
afectin diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i les altes siguin 
de crèdits de personal. En cas de transferències entre conceptes de la 
mateixa àrea de despesa, i entre crèdits de personal de qualsevol àrea de 
despesa, les transferències s’aproven per decret d’Alcaldia.   
 
32.1 a) Les factures o les certificacions d’obres relatives a l’activitat 
subvencionada, a nom del beneficiari i datades dins l’exercici natural de 
concessió, llevat que la resolució d’atorgament ho autoritzi altrament. Els 
clubs esportius també poden justificar les aportacions a llurs respectives 
federacions. 
 

Tercer.- 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.  
 
 
8. Aprovació d’una esmena al pressupost i a un expedient plurianual 
 
Per acord de Ple de 15 de febrer de 2011 es va aprovar un expedient de 
despesa plurianual per a llogar un magatzem al nucli d’Aitona per a desar-hi 
maquinària i eines, amb el següent règim financer: 
 

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 

 
Atès que l’aplicació pressupostària no és correcta, sinó que hauria de ser la 202. 
 
Atès que aquest mateix error s’ha produït en l’aprovació del pressupost del 2011. 
 
Atès que s’hi ha detectat un altre error, en la descripció de l’aplicació 
pressupostària 9-100. 
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Atès el que preveu l’art. 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, quant a la rectificació 
en qualsevol moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de 
l’Administració. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP: 
 
Primer.- Es corregeix el règim financer de l’expedient de despeses de caràcter 
plurianual que es conté al punt 6 de l’acta del Ple de 15 de febrer de 2011, que 
passa a tindre el contingut següent: 
 

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

9-202 

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

 
Segon.- Es corregeix l’estat de despeses del pressupost del 2011, de forma que 
la consignació pressupostària amb què es va dotar l’aplicació pressupostària 9-
203 s’atribueix a la 9-202. 
 
Tercer.- Es corregeix la descripció del concepte 100 que figura al pressupost del 
2011, de forma que la descripció que ha de contenir, d’acord amb l’Ordre 
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels 
pressupostos de les entitats locals, és “Retribucions bàsiques alts càrrecs”. 
 
 
9. Aprovació inicial del pressupost de l’any 2012 
 
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2012. 
 
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 6 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2012, amb tots 
els seus annexos. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla del personal, la relació/catàleg de llocs i les 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.   
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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. 
 
 
10. Supressió del preu públic de casal d’estiu i estades estivals 
 
Per acord de Ple de 30 de juny de 2011 es va aprovar el preu públic del casal 
d’estiu i estades estivals.  
 
Atès que el dia 20 d’agost de 2011 es va publicar l’aprovació definitiva de la 
modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis a menors 
d’edat, que inclou el mateix fet imposable que el preu públic esmentat, cal 
suprimir-lo, per evitar duplicitats. 
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Suprimir el preu públic del casal d’estiu i estades estivals. 
 
Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, juntament amb la 
publicació de l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals de l’any 2012. 
 
 
11. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l’any 2012 i següents 
 
Atès que s’ha observat una errada en les ordenances fiscals aprovades 
inicialment pel Ple del dia 14 d’octubre de 2011, s’hi ha presentat d’ofici una 
al·legació, que cal estimar juntament amb l’aprovació definitiva.  
 
Atès el que preveu l’art. 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, quant a la rectificació 
en qualsevol moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de 
l’Administració. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar definitivament les ordenances fiscals per l’any 2012 i següents, 
si bé amb la següent esmena a l’article 2 de l’ordenança fiscal número 8, 
reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en el cementiri local, 
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local, que queda 
redactat així: 
 

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis públics en el 
cementiri municipal, la conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local especificats en les tarifes contingudes a l’article 5 d’aquesta 
ordenança. 
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2. No està subjecta a aquesta taxa la conservació del cementiri en relació 
amb els drets funeraris sobre nínxols que siguin de titularitat d’associacions o 
congregacions religioses d’Aitona.  

 
Segon.- Publicar les ordenances fiscals al BOP, juntament amb els acords 
d’aprovació inicial i definitiva. 
 
 
12. Sol·licitud de declaració d’un bé cultural d’interès local 
 
Atès que la coneguda com a Casa del Rei Moro gaudeix d’unes característiques 
que es considera que la fan digna de ser protegida amb la declaració com a bé 
cultural d’interès local, d’acord amb la memòria elaborada per la Dra. Maria 
Dolors Pelegrí Aixut, que consta a l’expedient. 
 
Atès l'establert en l'article 17 de la Llei 9/93, del patrimoni cultural català. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Segrià que declari la Casa del Rei Moro 
com a bé cultural d'interès local. 
 
 
13. Delegació de la competència per a nomenar secretari del Jutjat de Pau 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 22 de juny de 2011, 
va delegar en l’Alcaldia la competència per a designar la persona que ha de 
substituir la persona titular de la secretaria del Jutjat de Pau en cas d’absència o 
malaltia. 
 
Atès que el Departament de Justícia de la Generalitat ha informat que no és 
procedent el nomenament de secretaris en substitució en els Jutjats de Pau, per 
no estar previst a la normativa vigent, d’ara en endavant cal que en el moment 
que es nomeni la persona que ha de substituir la secretària habitual i en el 
moment que aquesta es reincorpori es facin nous nomenaments, però sense 
emprar fórmules com “en substitució” o “per suplència”. 
 
Consegüentment, caldrà també ampliar la delegació feta en el Ple del dia 22 de 
juny de 2011 i, d’acord amb l’article 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992, corregir 
l’acord en un aspecte, i és que falta dir-hi expressament que es deleguen les 
diferents facultats que s’hi relacionen. 
 
Atès l’article 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
Atesos els articles 115 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en blanc del PP: 
 
Primer.- Delegar en l’Alcaldia la facultat per nomenar la persona que ha d’ocupar 
la Secretaria del Jutjat de Pau. 
 
Segon.- Renunciar a les facultats previstes a les lletres a) i b) de l’article 115 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- En el text dels acords adoptats per l’Alcaldia en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en 
la part expositiva, del text següent: 
 

Atès que l'adopció d'aquesta resolució és competència de l’Alcaldia, en virtut 
de la delegació acordada per aquest Ajuntament, en sessió plenària de 29 de 
novembre de 2011. 

 
Quart.- Els acords que s'adoptin per delegació seran immediatament executius i 
presumptament legítims, i tenen caràcter indefinit. 
 
Cinquè.- Corregir l’acta del Ple de 22 de juny de 2011, de forma que al punt 7, on 
diu: 
 

Per tot això, proposo al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 

 
Hi ha de dir: 
 

El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i l’abstenció dels 3 
regidors d’ERC: 
 
Primer.- Delegar en l’Alcaldia les següents facultats: 

 
Sisè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
 
14. Aprovació del certificat final de l’obra de modernització de l’enllumenat 
públic 
 
Atès l’article 218.1.2n de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, que 
estableix que dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, 
l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, 
que ha de ser abonada al contractista a càrrec de la liquidació del contracte. 
 
Atès que l’acta de recepció de l’obra se signà el 9 de novembre de 2011. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
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Únic.- Aprovar la certificació final de les obres de modernització de l’enllumenat 
públic d’Aitona. 
 
 
15. Aprovació del certificat final de l’obra d’urbanització del carrer 
Remolins 
 
Atès l’article 218.1.2n de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, que 
estableix que dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, 
l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, 
que ha de ser abonada al contractista a càrrec de la liquidació del contracte. 
 
Atès que l’acta de recepció de l’obra se signà el 25 d’octubre de 2011. 
 
El Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Aprovar la certificació final de les obres d’urbanització del carrer Remolins 
d’Aitona. 
 
 
16. Mocions 
 
 

 11/10/2011, del grup del PP, sobre el carrer del Forn 
 
Davant les característiques urbanes i de mobilitat vial que presenta el Carrer 
Forn, les quals suposen una dificultat en el trànsit diari i sobretot a l’hora del 
transport dels serveis d’emergència com són bombers i ambulàncies, demanem: 
 
En primer lloc que es faci un estudi per obrir aquest carrer al Carrer Sant Gaietà, 
facilitant el trànsit i, el que és més important encara, millorant considerablement 
l’assistència i evacuació en casos urgents. 
 
En segon lloc, i com a conseqüència de l’anterior estudi, sol·licitem que es portin 
a terme les actuacions oportunes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

 11/10/2011, del grup del PP, sobre el tanatori 
 
Atès que el tanatori municipal, tot i ésser un dels edificis de recent construcció 
del nostre poble, es troba en una situació bastant deteriorada i donat que se’n fa 
ús freqüentment, demanem: 
 
Que es restauri la imatge física de l’edifici, tant exteriorment (jardí, terraplens, 
faroles, bancs, voreres, ...) com interiorment (vidrieres, portes...). 
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S’aprova per unanimitat. 
 

 14/10/2011, d’ERC, sobre la decisió del TSJC sobre la immersió 
lingüística 

 14/10/2011, d’ERC, sobre la defensa del sistema sanitari públic 
 14/10/2011, d’ERC, sobre la clamor 
 23/11/2011, d’ERC, sobre l’associació de municipis per a la 

independència 
 
L’alcaldessa manifesta que, no havent-se presentat cap regidor del grup 
d’Esquerra que pugui defensar les seues mocions, les dóna per retirades. 
 
 

 De l’equip de govern, sobre la posició de rebuig de l’Ajuntament d’Aitona 
davant les propostes de reforma la nova PAC 

 
Atès que la PAC vigent aporta a Catalunya menys d’un 6% dels recursos totals 
rebuts per l’estat espanyol mentre que Catalunya representa un 18% de la 
producció final espanyola. 
 
Atès que el passat dimecres, dia 12 d’octubre, el Parlament Europeu va 
presentar el document de la nova PAC. 
 
La nova orientació que tindrà la PAC suposarà un gran impacte sobre el sector 
productiu agrícola i ramader català que pot provocar pèrdues que en alguns 
casos posarien en risc la viabilitat de les explotacions. La nova PAC no ha de 
comportar una disminució o abandonament de la superfície agrícola, ni de 
l’activitat agrària. 
 
Tenint en compte aquesta singularitat i l’elevat potencial econòmic i pel que fa al 
desenvolupament rural del sector agrari català respecte la resta de l’Estat, cal 
prendre les mesures necessàries per tal de garantir que la nova PAC no exclogui 
el sector agrari català ni li suposi una pèrdua de recursos; fet que suposaria un 
llast per a un sector que és estratègic a Catalunya a nivell econòmic, ambiental, 
social i alimentari. 
 
Tenim coneixement que des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural s’ha exposat també la voluntat del Govern de fer 
pressió i fer lobby a través de totes les alternatives possibles, tant per part del 
propi Govern com del sector, especialment ara que s’ha obert un procés de 
codecisió sobre la PAC, ja que per primera vegada les decisions de la Comissió 
seran referendades també pel Parlament Europeu. 
 
Entre els temes que aporta el nou document de la PAC, cal especificar-ne alguns 
que afecten de forma més directa al sector i que per tant són els més sensibles i 
sobre els quals cal actuar decididament mitjançant una contraproposta de 
posicionament català al respecte: 
 



      

 17

1. El marc financer de la nova PAC és manifestament insuficient, 
especialment si es confirma la pèrdua nominal del 12% del pressupost 
que planteja la Comissió, i considera “inacceptable que es demani 
incrementar la taxa de cofinançament dels Estats”. 

 
2. El canvi de criteris cap a un pagament uniformitzat sobre base territorial 

per hectàrees discriminen, entre d’altres, les produccions intensives (que 
tenen un gran pes a Catalunya en el sector ramader i que també es 
troben molt afectades per la volatilitat de preus de les matèries primeres). 
No és acceptable la tarifa plana que es planteja i menys si no té en 
compte els drets especials de les activitats ramaders sense base 
territorial. 

 
3. Un dels aspectes de la reforma de la Política Agrícola Comuna que es 

defensa des de Catalunya és la regionalització de drets. Des de 
Catalunya es defensa aquesta autonomia de gestió per diversos motius. 
Per una banda, la regionalització permetria aplicar el programa de 
pagament bàsic a nivell de les regions i prendre determinades decisions 
sobre els sistemes de capes, adaptant el sistema d’ajuts directes a les 
necessitats i particularitats del sector agrària català. D’altra banda, 
permetria simplificar i desburocratitzar la gestió i els organismes 
pagadors tindrien un paper més destacat del que tenen actualment com a 
simples gestors. 

 
4. La nova PAC ha de ser el motor de la innovació i la competitivitat en el 

sector agrari, un instrument necessari per garantir el relleu generacional i 
la incorporació de joves, ha de tenir instruments de gestió del mercat que 
minimitzin la volatilitat dels preus agraris, i ha de tenir una visió 
prioritàriament alimentària i donar suport al model agrícola comunitari. 

 
5. D’altra banda, és excessiu que es plantegi destinar un 30% del 

pressupost de la PAC a polítiques verdes i que bona part d’aquestes es 
traslladin al primer pilar sense fer un estudi previ d’allò què s’està fent ja 
en compliment de les directives ambientals i tenint en compte que 
l’agricultura ha contribuït i contribueix en el temps a la conservació del 
territori i dels seus valors ambientals i de la biodiversitat, es proposa al 
Ple: 

 
Primer.- Rebutjar l’actual proposta sobre la PAC 2014-2020 perquè formula uns 
plantejaments que es consideren lesius per als interessos del sector agrícola 
català i especialment per al de les Terres de Lleida. 
 
Segon.- Instar la Comissió Europea per a què prengui les mesures necessàries 
per tal de garantir que la nova PAC no suposi una pèrdua de recursos per al 
sector agrari català. A més, sol·licitar la regionalització efectiva per adaptar el 
sistema d’ajuts a la nostra realitat productiva. Sol·licitar a la Comissió Europea, al 
Ministeri i al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya 
l’elaboració d’un estudi d’impacte econòmic per saber les conseqüències 
d’aquesta reforma de la PAC. 
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Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat perquè, amb base a la unitat d’acció 
amb el sector, i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, es continuïn 
les reunions per forjar consensos per a la defensa davant l’Estat Espanyol o les 
institucions europees dels interessos de l’agricultura catalana i en concret de les 
Terres de Lleida. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als 
grups del Parlament de Catalunya i el Govern de l’Estat Espanyol. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
17. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
18. Assumptes d’urgència 
 
L’alcaldessa proposa al Ple, i aquest acorda, per unanimitat, la inclusió a l’ordre 
del dia del següent punt, que també s’aprova per unanimitat: 
 
En data 4 de maig de 2011 es va signar el contracte de l’obra de la 3a fase de 
l’edifici multifuncional, en el qual es va preveure que l’acta de comprovació del 
replanteig no se signaria fins al setembre del 2011. Aquest pacte es va adoptar 
davant la manca de tresoreria de l’ens atorgant de l’ajut que finançava aquesta 
obra, i mirava d’evitar que l’Ajuntament hagués de pagar al contractista 
interessos moratoris, tal com hagués succeït en cas que l’obra s’hagués iniciat 
quan pertocava. 

La situació, en aquests moments, no ha variat d’ençà de la signatura del 
contracte, de forma que l’ajuntament no ha convocat l’empresa a la signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig, que és el document que dóna lloc a l’inici 
de l’obra. 

Això ha comportat que l’Ajuntament es replantegés la necessitat de l’obra. 

Per una banda, l’edifici multifuncional encara funciona amb llum provisional 
d’obra, en haver-se previst una necessitat elèctrica tan elevada que l’empresa 
subministradora exigeix la instal·lació d’un nou transformador, a càrrec de 
l’Ajuntament, amb un cost per a aquest que si situa al voltant dels 600.000 euros. 
Per evitar-ho, l’Ajuntament ha sol·licitat l’elaboració d’un projecte elèctric a la 
Diputació de Lleida que faci innecessari aquest nou transformador, amb base a 
una menor necessitat de potència. La realització d’una 3a fase de l’edifici no 
contribuiria a satisfer aquesta necessitat. 

Per una altra banda, els costos de manteniment de les dos fases de l’edifici ja 
acabades s’estan demostrant molt per sobre de les expectatives. 
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Per acabar, es considera que la mala situació de l’agricultura fa aconsellable una 
forta inversió en camins, per a beneficiar la situació dels pagesos d’Aitona. 

Per tant, s’ha considerat que la millor alternativa, en aquests moments, és 
ajornar l’acabament de l’edifici multifuncional, d’acord amb els motius d’interès 
públic que s’han detallat, i que cal destinar aquesta inversió a la millora dels 
camins del terme. 

L’adjudicatari s’ha mostrat conforme amb la resolució del contracte, per la qual 
cosa no comportarà indemnització. 

Atès que la nova obra s’ha d’adjudicar abans del 31 de desembre, cal fer la 
tramitació urgent. 
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar la resolució de mutu acord, sense indemnització ni culpa per al 
contractista, del contracte d’obres de la 3a fase de l’edifici multifuncional 
d’Aitona, i retornar-li la garantia definitiva. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local un canvi de destí 
de la subvenció de 140.000 € atorgada per a l’obra 2010/858-PG i ET i destinar-
ho a la millora del tram del camí de Llardecans, amb un pressupost de 
147.368,42 €. 
 
Tercer.- Incorporar a la modificació de crèdits 5/2011, aprovada inicialment avui, 
el següent suplement de crèdit: 
 
Despeses que cal finançar:  
 
a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació Consignació 
existent 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

4-61903 Camins 70.210,16 147.368,42 217.578,58 

b) Finançament que es proposa:  

Baixes per anul·lació 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Baixa Consignació 
final 

3-62201 Edifici 
multifuncional 

149.534,48 147.368,42 2.166,06 

 



      

 20

Quart.- Aprovar inicialment, per urgència, el projecte d’obres de millora del tram 
del camí de Llardecans; sotmetre’l a informació pública, per un termini de 15 dies 
hàbils; en cas que no es presentin al·legacions, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu. 

Cinquè.- Delegar en l’alcaldessa l’aprovació del plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir la  contractació de l’obra, el qual s’haurà de sotmetre 
a informació pública, per urgència, pel termini de deu dies hàbils mitjançant un 
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, perquè s’hi puguin presentar reclamacions; 
delegar en l’alcaldessa l’aprovació de l’expedient de contractació mitjançant 
procediment negociat i tramitació urgent, que haurà de condicionar a l’existència 
de crèdit adequat, suficient i disponible i a l’aprovació definitiva del projecte 
d’obres. 
 
 
19. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha. 
 
 
I essent les vint-i-una hores i cinquanta-cinc minuts, l’alcaldessa aixeca la sessió, 
de la qual jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 4 d’abril de 2012 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366295, i la darrera la 366304. 
 
Aitona, 5 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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