
      

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2011 
Caràcter: extraordinària 
Data:  dijous, 20 de gener 
Horari: de les 20:40 a les 21:10 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 
Andreu Sánchez Costa, regidor 
Jordi Quer Espax, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteix: 
 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Sorteig membres de la mesa de les eleccions agràries 
2. Designació de la direcció facultativa de l’obra del carrer Joan XXIII 
3. Aprovació de l’expedient de contractació de la 3a fase de l’edifici 

multifuncional 
4. Aprovació de la modificació i refosa del projecte d’obres d’urbanització del 

C/ Remolins 
5. Aprovació inicial de la modificació d’una ordenança fiscal 
6. Sol·licitud de declaració de BCIL 
7. Alta de béns a l’inventari 
8. Mocions 

 
 
1. Sorteig membres de la mesa de les eleccions agràries 
 
Realitzat el sorteig, es forma la següent mesa electoral: 
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 President: José Francisco Bosch Esteve 
 1a suplent del president: Maria Pilar Miranda Serena 
 2a suplent del president: Ramon Ibars Macià 

 
 1a vocal: Carme Girós Moré 
 1r suplent de la 1a vocal: Daniel Pallarès Canales 
 2n suplent de la 1a vocal: Pedro José Quer Camí 

 
 2n vocal: José Masot Calzada 
 1r suplent del 2n vocal: Francisco Miret Capell 
 2a suplent del 2n vocal: Maria Dolores Uroz Cano 

 
 
2. Designació de la direcció facultativa de l’obra del carrer Joan XXIII 
 
Atès que per tal d’iniciar l’obra d’urbanització del carrer Joan XXIII d’Aitona cal 
designar la persona que dirigirà l’obra i farà la coordinació de seguretat i salut. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i l’abstenció 
dels 3 regidors d’ERC i del no adscrit: 
 
Únic.- Aprovar la designació de l’arquitecte tècnic Jordi Albà Teixidó com a 
director facultatiu i coordinador de seguretat i salut de l’obra d’urbanització del 
carrer Joan XXIII d’Aitona. 
 
 
3. Aprovació de l’expedient de contractació de la 3a fase de l’edifici 
multifuncional 
 
Atès que en el PUOSC de l’any 2010 s’hi troba inclosa la 3a fase de l’edifici 
multifuncional d’Aitona, amb codi PG-2010/858. 
 
Atès que cal licitar l’esmentada obra, d’acord amb la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC, el vot en 
contra dels 3 regidors d’ERC i l’abstenció del no adscrit: 
 
Primer.- Aprovar  el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
la  contractació de l’obra de la 3a fase de l’edifici multifuncional d’Aitona. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, pel termini de vint 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.  Simultàniament, anunciar la licitació, si bé aquesta s’ajornarà en 
cas que es presentin al·legacions al plec de clàusules. 
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Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i 
disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, de conformitat amb el projecte 
tècnic aprovat i el plec de condicions administratives particulars. 
 
Quart.-  Nomenar com a membres de la mesa de contractació, les persones 
següents, que podran delegar la seua assistència:   
 

- Rosa Pujol Esteve, alcaldessa, que actuarà de presidenta 
- Cristian Cimadevilla Magrí, secretari interventor, que actuarà de vocal 
- Els portaveus dels grups d’ERC, PP i PSC, que actuaran de vocals  
- La secretaria de la mesa l’ocuparà un/a treballador/a de l’Ajuntament que 

serà designat/a per l’Alcaldia 
 
Cinquè.- Acceptar les ajudes incloses en el programa general del PUOSC per a 
finançar l’obra de la 3a fase de l’edifici multifuncional d’Aitona. 
 
Sisè.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 
les obres s’executin amb normalitat i designar l’arquitece Joan Sedó i Solé com a 
director facultatiu de l’obra. 
 
Setè.- Comprometre la Corporació a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que sobrevinguin abans de l’inici de les obres o durant la seua 
execució. 
 
Vuitè.- Considerar que es disposa, en ferm, dels terrenys i dels serveis així com 
de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i 
execució de l’actuació, així com la seua posada en servei. 
 
Novè.- Facultar l’alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui necessari, o el 
membre de la corporació en qui delegui, per a la tramitació i execució d’aquest 
acord. 
 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta si les ajudes de 150.000 € són les que va demanar 
l’anterior equip de govern. L’alcaldessa respon que sí, perquè el PUOSC es 
demana a l’inici de legislatura, i que l’únic que han fet ells és baixar uns 70.000 € 
el projecte. El Sr. Pau Blanco reitera les explicacions d’anteriors plens sobre que 
els plans d’ocupació havien d’anar destinats a fer obres a l’edifici, cosa que 
hagués permès de cobrir aquest excés de 70.000 €. L’alcaldessa clou el debat 
amb el recordatori d’unes paraules del Sr. Blanco, segons les quals l’actual equip 
duia el poble a la ruïna, però que amb aquesta obra sola hi ha un estalvi de 
70.000 €. 
 
 
4. Aprovació de la modificació i refosa del projecte d’obres d’urbanització 
del C/ Remolins 
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Atès que al PUOSC de l’any 2011 hi ha inclosa l’obra d’urbanització del carrer 
Remolins d’Aitona, i que cal aprovar una modificació del projecte, en relació amb 
el tram a executar, i refondre’l. 
 
Atès que les modificacions del projecte d'obra representen una variació inferior, 
en menys, al 20 % del pressupost de les obres, es pot tramitar per l’article 43 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC, el vot en 
contra dels 3 regidors d’ERC i l’abstenció del no adscrit: 
 
Únic.- Modificar el projecte d’obres d’urbanització del carrer Remolins d’Aitona 
(PG-2011/922), que passa a tindre un pressupost d’execució per contracte de 
225.988,34 €, IVA inclòs. 
 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta com és que els veïns han de pagar 92.000 € si hi ha 
la subvenció inicial del PUOSC i l’altra que anava a la llar de jubilats, més la de 
PAOBAL. 
 
L’alcaldessa reitera les explicacions fetes en anteriors plens sobre les diferències 
entre el projecte de l’anterior equip de govern i l’actual. Afegeix que en els 7 anys 
que ha set alcalde només s’ha fet un tram del carrer del Molí mentre que quan 
ells van estar a govern es van fer trams de Pau Casals, Quixeret, Molí, etc. En 
canvi, durant l’etapa d’Esquerra no s’han fet més que projectes, 36.000 € al 
calaix en el de Joan XXIII, i 17.000 € més al calaix en el de Sant Antolí. En canvi, 
comunica que l’actual equip de govern dilluns iniciarà el de Joan XXIII i després 
en un mes el de Remolins. I quant a les contribucions especials pugen més que 
l’obra en si perquè també hi ha els honoraris de l’arquitecte, de l’aparellador... ja 
hi consta que l’import és una mera previsió. Acaba dient que ja va ser alcalde i 
que, per tant, considera que l’explicació sobrava. 
 
El Sr. Pau Blanco també reitera les explicacions fetes en plens anteriors sobre 
les diferències d’import entre el projecte de l’anterior equip de govern i l’actual, i 
afegeix que als veïns se’ls ha de dir la veritat, no un dia que valdrà 60.000 i 
l’endemà 90.000 €. Si Esquerra hagués seguit al govern no se sap quant hagués 
costat. 
 
 
5. Aprovació inicial de la modificació d’una ordenança fiscal 
  
Atès que arran de l’entrada en vigor de les noves ordenances actuals i del diàleg 
que s’ha produït amb els paradistes i botiguers del municipi, s’ha cregut 
convenient d’introduir una rebaixa en l’epígraf corresponent a les ocupacions de 
la via pública.  
 
Atès que també cal millorar la solució tècnica que s’ha donat a alguns epígrafs. 
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Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals.  
 
El Ple aprova, amb els 4 vots a favor de CiU, 1 del PP, 1 del PSC i el vot en 
contra dels 3 regidors d’ERC i del no adscrit: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i propers, les següents 
modificacions de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats 
administratives i prestació de serveis que no siguin de meritació no periòdica: 
 
Article 2.2 
 

d) L’entrada a les piscines municipals per part dels menors de 5 anys i majors de 
65. 

 
Article 5.1 
 
Epígraf Fet imposable Euros 
3r Documents urbanístics   

12. 
Verificació de comunicacions prèvies d’actuacions 
urbanístiques 

2,5 % sobre el pressupost 
d’execució material de 

l’obra 
4t Documents cadastrals   

2. 
Certificació electrònica de dades cadastrals protegides i de 
cartografia digital, per cada finca. 3,50 

5. 
Certificats o informes d’equivalència entre l’antiga i l’actual 
numeració de finques del Cadastre, per cada finca. 10 € 

6. 
Certificats o informes sobre inclusió o exclusió de finques del 
perímetre de concentració parcel·lària, per cada finca. 3,50 € 

8è Per la prestació del servei de piscines municipals   

2. 
Per cada dia d’entrada a la piscines municipal, de persones 
d’11 fins a 65 anys 5,00 

4. 
Per cada abonament individual de temporada, de persones d’11 
fins a 65 anys 25,00 

17. 
Per cada abonament familiar no contemplat anteriorment, per 
cada persona d’11 fins a 65 anys 20 € 

18. 
Per cada abonament familiar no contemplat anteriorment, per 
cada persona de 5 fins a menys d’11 anys 10 € 

10è Ocupació de la via pública  
1. Parades de mercat 7,50 € 
12è Cursets  
1. Informàtica, al mes 5 € 
2. Multiesports, al mes 12 € 
3. Anglès, al mes 15 € 
4. Català, al mes 15 € 
5. Balls de saló, per cada 12 sessions  60 € 
6. Altres cursets no específicament tarifats, al mes  Màxim 50  
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Article 5.5 En l’epígraf de piscines, en els abonaments familiars es comptabilitzen totes 
les persones d’una unitat familiar subjectes a la taxa, segons padró; en els abonaments 
individuals temporals, els 15 dies es comptabilitzen de forma contínua. 
 
Article 5.6 L’import concret dels cursets no tarifats serà el resultat de la divisió del cost 
del servei, entès com la suma de despeses laborals, quotes socials, assegurances i 
material, pel nombre d’inscrits, i s’ha de fixar mitjançant resolució que s’ha de publicar al 
tauler d’anuncis de la corporació, amb el màxim assenyalat a l’epígraf corresponent, de 
forma que en cap cas se sobrepassi el cost del servei. L’import de cada curset fraccionat 
es determinarà per prorrata. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents, l’addició 
d’un article 6 a l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats 
administratives i prestació de serveis que no siguin de meritació no periòdica, 
amb el contingut següent: 
 

1. La verificació de comunicacions prèvies, tant urbanístiques com ambientals, és 
de recepció obligatòria i, per tant, es prestarà encara que l’interessat no ho 
sol·liciti. 

2. Quan la base liquidable de la taxa per verificació de comunicacions prèvies per 
obres sigui igual o superior a la base imposable de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, el subjecte passiu es podrà deduir l’import satisfet o que 
hagi de satisfer en relació amb l’esmentat impost. 

 
Tercer.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que el termini de 30 dies les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que 
considerin oportunes.  
 
Quart.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions, cas en què es publicarà al BOP l’acord inicial 
esdevingut definitiu amb el contingut íntegre dels preceptes modificats.  
 
 
El Sr. Gerard Salinas obre el debat dient a l’alcaldessa que al final s’han sumat al 
punt de vista d’Esquerra. Reitera que ja va dir al ple, en el seu moment, que 
trobava que era una puja excessiva, i adverteix que el seu grup creu que la 
rebaixa no és suficient, i que si es retorna als 5 € del 2010, Esquerra votarà a 
favor de la modificació i que, si no, ho farà en contra. També comunica que 
votaran en contra dels cursets, perquè l’anterior equip els tenia tots 
subvencionats per l’obra social d’Ibercaja, i pregunta si no en saben o no en 
volen saber i si aquesta setmana encara s’han cobrat les parades a 20 €. 
 
L’alcaldessa respon que els 20 € se seguiran cobrant mentre no estigui 
publicada al BOP la modificació de l’ordenança i quant als cursets, afirma que al 
2008 i al 2009 hi havia 80 persones apuntades, i ara més de 250. Que 
subvencionat per Ibercaja només hi havia un curset, però que aquest equip de 
govern en fa moltíssims més. I que l’ajuntament vol fer cultura, però que la 
situació econòmica no permet que s’hi perdin diners. 
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6. Sol·licitud de declaració de BCIL 
 
Atès que fins ara, només l’església de Sant Gaietà té una declaració de bé 
cultural d’interès local. 
 
Atès que el jaciment de Genó és un jaciment arqueològic que respon a un model 
d’assentament que es converteix en característic durant l’inici de l’edat de bronze 
final, al qual es considera que cal dotar d’un instrument de protecció. 
 
Atesa 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: 
 
Únic.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Segrià que declari el jaciment de Genó 
com a bé cultural d'interès local. 
 
 
L’alcaldessa explica que aquesta proposta es realitza per potenciar la cultural i el 
patrimoni, i impedir que aquest jaciment desaparegui, perquè fa més de 7 anys 
que està del tot deixat, mentre que ara quedarà protegit i es podran demanar 
subvencions. 
 
 
7. Alta de béns a l’inventari 
 
Atès que l’article 102 del Reglament del patrimoni dels ens locals obliga a 
l’actualització contínua de l’inventari, sens perjudici de la seua rectificació i 
comprovació. 
 
Atès que l’actualització de l’invenari és una feina molt feixuga, degut als anys 
transcorreguts des de l’última rectificació i a les alienacions produïdes. 
 
Atès que s’ha cregut convenient de no fer una única modificació, perquè pot 
dilatar excessivament el procés, sinó anar presentant actualitzacions parcials als 
plens. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar l’addició de béns a l’inventari municipal d’Aitona, el detall de la 
qual consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Segon.- Trametre còpia de les addicions de béns a l’inventari al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
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I essent les vint-i-una hores i deu 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 
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DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per 
unanimitat en el Ple ordinari del dia 15 de febrer de 2011, i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366214 E i l’última la número 366217 E. 
 
Aitona, 16 de febrer de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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