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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 14/2011 
Caràcter:  ordinària 
Data:   divendres, 14 d’octubre 
Horari:  de les 21:10 a les 21:45 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 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 
 

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació de la baixa de drets i obligacions reconegudes  
4. Aprovació d’un expedient de reconeixement de crèdits  
5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4/2011 
6. Aprovació inicial de les ordenances fiscals per l’any 2012 
7. Resolució d’un expedient de responsabilitat patrimonial 
8. Mocions 
9. Informes d’Alcaldia 
10. Assumptes d’urgència 
11. Precs i preguntes 

 
 
1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes ante riors 
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S’aproven, per unanimitat, els esborranys d’actes dels plens de 30 de juny, 7 de 
juliol i 14 de setembre de 2011. 
 
 
2. Donar compte i ratificació dels decrets d’Alcald ia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 

 
• Decret 206/2011, d’aprovació de factures del maig 
• Decret 207/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
• Decret 208/2011, d’aprovació de factures 
• Decret 209/2011, de liquidació provisional de contribucions especials 
• Decret 210/2011, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 211/2011, de transferències de crèdit 
• Decret 212/2011, de contractacions de màxima urgència, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 
Primer.- Contractar, com a casos de màxima urgència, les persones 
següents, les quals iniciaran avui la seua relació laboral amb 
l’Ajuntament, com a treballadores temporals: 

 
o Noemí Reñé Camí, com a directora 
o Montse Camí Girós, com a monitora 
o Regina Botey Dolcet, com a monitora 
o Maria Eugènia González Duaigües, com a auxiliar de monitora 
o Iris Puig Agustí, com a auxiliar de monitora 

 
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
 

• Decret 213/2011, d’adhesió a un pla de dones 
• Decret 214/2011, de mesures per a l’execució d’una sentència 
• Decret 215/2011, de modificació de terminis de pagament 
• Decret 216/2011, de canvi de destí d’una subvenció 
• Decret 217/2011, de generació de crèdits 
• Decret 218/2011, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Sílvia Agustí 
Ibars, la qual iniciarà avui la seua relació laboral amb l’Ajuntament, com a 
treballadora temporal. 
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
 

• Decret 219/2011, d’interpretació d’un contracte 
• Decret 220/2011, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent 
• Decret 221/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 750 

euros de l’AMPA del Col·legi Pare Palau 
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• Decret 222/2011, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 
2n semestre de 2009 

• Decret 223/2011, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
• Decret 224/2011, d’alienació directa d’una primera porció de la finca 

4347, polígon 13 parcel·la 26 
• Decret 225/2011, de concessió de llicència ambiental, exp. 6/2005 
• Decret 226/2011 de concessió d’una subvenció de 1.000,00 euros a la 

Societat de Caçadors 
• Decret 227/2011, de concessió d’una subvenció de 1.800 euros a 

l’Associació de Dones 
• Decret 228/2011, de concessió d’una subvenció de 208,00 euros a 

l’Associació de Jubilats 
• Decret 229/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 12/2011 
• Decret 230/2011, de transmissió del nínxol 913 
• Decret 231/2011, de transmissió dels nínxols 122 i 309 
• Decret 232/2011, de transmissió dels nínxols 197 i 164 
• Decret 233/2011, de concessió d’una bestreta al CECA 
• Decret 234/2011, de substitució temporal de la secretària del Jutjat de 

Pau 
• Decret 235/2011, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 236/2011, de nomenament de presidenta de la Comissió Especial 

de Comptes 
• Decret 237/2011 d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 300,00 

euros de l’Escola de Futbol Ponent 
• Decret 238/2011, de canvi de destí d’una subvenció del Club Esportiu de 

Futbol Aitona 
• Decret 239/2011, de correcció d’errades d’una resolució, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- S’esmena l’apartat de finançament de la modificació de crèdits 
3/2011, que passa tenir el següent contingut: 
 

Finançament que es proposa:  

1) Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 448.240,25 € 

2) Baixes per anul·lació 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Baixa Consignació 
final 

3-62304 Llum edifici 
multifuncional 

30.000,00 
8.077,27 

21.952,78 
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Total finançament:  456.317,52 € 

 
Segon.- En cas que no es presentin al·legacions en aquest expedient, 
aprovar-lo definitivament amb l’esmena introduïda. 
Tercer.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 
 

• Decret 240/2011, de retirada de vehicle abandonat 
• Decret 241/2011, d’aprovació d’una factura 
• Decret 242/2011, d’aprovació de la 2a certificació de l’obra d’urbanització 

del carrer dels Remolins d’Aitona 
• Decret 243/2011, de reconeixement de crèdits, la part resolutòria del 

qual, diu: 
 
Primer.- Reconèixer extrajudicialment la següent obligació: 

 
Consell Comarcal del Segrià, assist. Tècnica 4t trim. 1.339,00 

 

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

• Decret 244/2011, de correcció d’errades d’una resolució 
• Decret 245/2011, de 4a modificació del decret 19/2011 
• Decret 246/2011, d’autoritzacions i delegacions de signatura  
• Decret 247/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 768,32 

euros de l’Associació de Dones 
• Decret 248/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 

1.800,00 euros de l’Associació de Dones 
• Decret 249/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 62/2011 
• Decret 250/2011, sobre tractament pressupostari de diverses resolucions 
• Decret 251/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
• Decret 252/2011, d’imposició d’una tercera multa coercitiva a Ofirrambla, 

SL 
• Decret 253/2011, d’aprovació d’indemnitzacions i despeses socials a 

personal i/o alts càrrecs 
• Decret 254/2011, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

88/2010 
• Decret 255/2011, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

134/2010 
• Decret 256/2011, d’actualització del pla de protecció civil 
• Decret 257/2011, de concessió d’una segona bestreta al CECA 
• Decret 258/2011, de canvi de destí d’una subvenció de la Societat de 

Caçadors 
• Decret 259/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 

1.000,00 euros de la Societat de Caçadors 
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• Decret 260/2011, de concessió de llicència d’obertura a un centre de 
culte islàmic 

• Decret 261/2011, de denegació de llicència d’obres, exp. 76/2011 
• Decret 262/2011, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

91/2010 
• Decret 263/2011, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
• Decret 264/2011, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
• Decret 265/2011, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
• Decret 266/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 

1.215,33 del Club de Bitlles 
• Decret 267/2011, d’aprovació de factures 
• Decret 268/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 79/2011 
• Decret 269/2011, de correcció d’errades d’un acord de Ple, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- S’esmena l’apartat únic de l’acord del punt número 8, que queda 
redactat tal com s’indica a continuació: 
 
Únic.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
les següents dates com a festes locals per a l’any 2012: 
 
18 de maig i 31 d’agost 
 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 
 

• Decret 270/2011, de concessió d’una segona bestreta al CEFA 
• Decret 271/2011, de modificació i refosa del Decret 303/2009 
• Decret 272/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 80/2011 
• Decret 273/2011, de resolució d’un recurs de reposició 
• Decret 274/2011, de canvi de destí de dues subvencions de Motoclub 

d’Aitona 
• Decret 275/2011, de concessió de llicència urbanística a la Cooperativa 

del Camp Sant Gaietà d’Aitona, SCCL 
• Decret 276/2011, d’aprovació de factures del juny 
• Decret 277/2011, d’aprovació d’una cinquena transferència de crèdit 
• Decret 278/2011, d’aportació addicional al Consorci d’Utxesa 
• Decret 279/2011, de concessió d’una subvenció al Club de Futbol de 

2.500,00 euros 
• Decret 280/2011, de devolució d’ingressos indeguts de contribucions 

especials 
• Decret 281/2011, de liquidació definitiva de contribucions especials 
• Decret 282/2011, de 5a modificació del decret 19/2011 
• Decret 283/2011, del dinar de la festa major 
• Decret 284/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 149,60 

euros del Club de Bitlles 
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• Decret 285/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 
6.500,00 euros al CECA 

• Decret 286/2011, d’aprovació de la justificació parcial d’una subvenció de 
2.532,27 euros al CEFA 

• Decret 287/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 83/2011  
• Decret 288/2011, d’acceptació d’una subvenció per l’escola bressol 
• Decret 289/2011, d’imposició d’una quarta multa coercitiva a Ofirrambla, 

SL 
• Decret 290/2011, d’aprovació d’una sisena transferència de crèdits 
• Decret 291/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
• Decret 292/2011, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria 

del qual, diu: 
 

Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, la Sra. Maria Dolors 
Pelegrí Aixut, com a gestora del coneixement, la qual iniciarà demà la 
seua relació laboral amb l’Ajuntament, com a treballadora interina i fins a 
cobertura de plaça, amb un sou brut equivalent al del subgrup C1, nivell 
14, i CE de 464,48 €, amb les pagues extres que corresponguin als 
funcionaris segons la Llei de pressupostos.  
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 293/2011, d’aprovació de factures del juliol 
• Decret 294/2011, d’aprovació de la 3a certificació de l’obra d’urbanització 

del carrer dels Remolins d’Aitona 
• Decret 295/2011, de convocatòria de Ple extraordinari 
• Decret 296/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 200,00 

euros a l’AMPA del CEIP Francesc Feliu 
• Decret 297/2011, d’interrupció de subministrament d’aigua, exp. 114/2011 
• Decret 298/2011, d’ordre complementària a la llicència urbanística a la 

Cooperativa del Camp Sant Gaietà d’Aitona, SCCL 
• Decret 299/2011, de transmissió provisional del nínxol 390 
• Decret 300/2011, de transmissió provisional dels nínxols 489 i 846 
• Decret 301/2011, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
• Decret 302/2011, de retirada de vehicle abandonat, exp. 99/2011 
• Decret 303/2011, de delegacions per a autoritzar matrimonis 
• Decret 304/2011, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 1r 

semestre de 2010 
• Decret 305/2011, d’aprovació d’una setena transferència de crèdits 
• Decret 306/2011, d’execució subsidiària d’una declaració de ruïna 
• Decret 307/2011, d’actualització de l’inventari de béns 
• Decret 308/2011, de concessió d’una subvenció de 300,00 euros al 

Motoclub 
• Decret 309/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció de 990,00 

euros a l’Escola de Futbol Baix Segrià 
• Decret 310/2011, de suspensió provisional d’obres 
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• Decret 311/2011, de concessió de llicència urbanística a la Cooperativa 
del Camp Sant Gaietà d’Aitona, SCCL per a ampliació de nau de 
manipulació i magatzem d’encistelladores 

• Decret 312/2011, de concessió de llicència urbanística a la Cooperativa 
del Camp Sant Gaietà d’Aitona, SCCL per a ampliació de càmera 
d’emmagatzematge de producció confeccionat i moll d’expedició 

• Decret 313/2011, d’aprovació d’una factura 
• Decret 314/2011, de baixes d’ofici per inscripció indeguda 
• Decret 315/2011, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 316/2011, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

90/2010 
• Decret 317/2011, d’imposició d’una cinquena multa coercitiva a 

Ofirrambla, SL 
• Decret 318/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials 
• Decret 319/2011, de substitució temporal de la secretària del Jutjat de 

Pau 
• Decret 320/2011, de resolució d’un expedient de restauració de la 

legalitat urbanística 
• Decret 321/2011, d’aprovació de factures 
• Decret 322/2011, d’alienació directa de la finca registral 4.889 
• Decret 323/2011, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 324/2011, d’aprovació de factures de l’agost 
• Decret 325/2011, d’aprovació d’una factura 
• Decret 326/2011, de convocatòria de Ple ordinari 

 

El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, per unanimitat, els decrets 239, 243 i 
269. 

 
 

3. Aprovació de la baixa de drets i obligacions rec onegudes  
 

En data 20 de juliol de 2011, es va incoar un expedient per determinar si les 
obligacions i els drets reconeguts procedents d’exercicis anteriors que resten 
pendents de pagament o cobrament responen a obligacions efectivament 
exigibles actualment, amb la finalitat de determinar la imatge fidel de la situació 
patrimonial, financera i pressupostària. 
 
La Intervenció municipal va emetre l’informe 16/2011 sobre l’expedient de baixa, 
amb caràcter favorable, si bé va advertir que no disposava de dades per 
confirmar si estava o no cobrada la subvenció de l’obra LC/2000/1/PG, que 
presentava un saldo de 44,31 euros. 
 
En data 8 de setembre, la Intervenció de la Diputació de Lleida va justificar 
documentalment el pagament de l’ajut de l’obra de referència, per la qual cosa, 
escau de donar de baixa, també, aquest dret de 44,31 euros. 
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Atès l’article 212.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
que estableix que el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació dels comptes 
anuals i, per tant, per a la seua modificació.  
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 vot en blanc del PP: 
 
Primer.- Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de 
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, que es detalla 
seguidament:  
 

Exercici Classificació per 
programes 

Classificació 
econòmica 

Obligacions 
pendents 

Baixa 

2000 3 609 1.622,73 1.622,73 

2006 3 220 88,24 88,24 

2006 3 226 374,64 374,64 

2006 3 227 1.784,82 1.784,82 

2006 4 213 632,32 632,32 

2006 4 609 0,01 0,01 

2006 9 222 210,54 210,54 

2007 3 227 0,01 0,01 

2007 9 220 102,66 102,66 

2007 9 222 0,07 0,07 

2008 2 221 175,84 175,84 

2008 3 226 59,00 59,00 

2008 3 227 0,41 0,41 

2009 2 221 136,81 136,81 

2009 3 130 0,30 0,30 

2009 3 220 46,07 46,07 
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2009 3 227 0,10 0,10 

2009 4 130 33,75 33,75 

2009 9 100 0,15 0,15 

 

Total de baixes:  5.268,47 

 
Segon.- Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats 
en l’agrupació de pressupostos tancats, que es detalla seguidament:  
 

Exercici Classificació 
econòmica 

Drets pendents Baixa 

2001 750 44,31 44,31 

2007 39904 179,80 179,80 

2009 601 38.721,36 21.660,24 

 

Total de baixes:  21.884,35 

 
Tercer.- Fer els assentaments comptables que calguin per a fer efectiva la baixa 
de les obligacions indicades. 
 
 
4. Aprovació d’un expedient de reconeixement de crè dits  
 
Atès que cal aprovar factures corresponents a l’any 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. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a CiU i 2 vots en blanc d’ERC i 1 del PP: 
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Únic.- Aprovar el reconeixement de les següents despeses: 
 
HABITAT D54, SL 34,81 
HABITAT D54, SL 160,48 
HABITAT D54, SL 28,32 
HABITAT D54, SL 233,12 
HABITAT D54, SL 481,44 
HABITAT D54, SL 1.359,29 
 
 
5. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits 4/2011 
 
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 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, 2 en contra d’ERC i 1 vot en blanc 
del PP: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 4/2011, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
inicial  

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

1-233 Altres 
indemnitzacions. 
Responsabilitat 

patrimonial 

0,00 

10,00 10,00 

4-640 Fruiturisme 0,00 10,00 10,00 

4-231 Locomoció 0,00 794,94 794,94 

 

Total altes de crèdits:  814,94 

 

Finançament que es proposa:  
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Baixes per anul·lació 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Baixa Consignació 
final 

0-331 Despeses  de 
formalització 

1.000,00 814,94 205,06 

 
 

Total finançament:  814,94 € 

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. Cas que no es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu i, en aquest cas, se’n publicarà l’aprovació definitiva al BOP.  
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si això és tot el cost del Fruiturisme, perquè troba 
aquests 814,94 € són molt poc pel que creu que ha d’haver costat. 
 
L’alcaldessa respon que no, que només es tractava d’obrir les partides, i que 
conforme vagin arribant les factures ja veurà què s’hi imputa. 
 
 
6. Aprovació inicial de les ordenances fiscals per l’any 2012 
 
Atès que cal aprovar les ordenances fiscals per l’any 2012, cosa que és 
necessària per adaptar les actuals als canvis legislatius produïts des de la 
modificació de 30 de juny de 2011, i fer-ho a través d’aquest instrument, atès que 
així ho determina l’article 15.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Atès que l’aprovació i publicació de nou de totes les ordenances i la seva 
adaptació als canvis legals permetrà que totes les normes tributàries de 
l’Ajuntament estiguin publicades en un sol BOP i que estiguin completament 
actualitzades, sense contradiccions, cosa que millorarà també l’accessibilitat i la 
seguretat jurídica dels contribuents i permetrà un marc normatiu tributari estable i 
previsible, en limitar-se els canvis a millores de tècnica jurídica. 
 
Atès que les noves ordenances se sotmetran a informació pública durant 30 dies 
hàbils, queden garantits els mecanismes de consulta dels agents implicats i la 
seua participació activa en el procés d’elaboració normativa. 
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Atès que les iniciatives normatives han de partir del principi de simplicitat, s’ha 
suprimit bona part dels preceptes de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de 
subministrament d’aigua, pel que fa als aspectes que ara estan regulats al 
reglament del servei d’abastament d’aigua i clavegueram, per evitar reiteracions i 
contradiccions entre ambdues normatives; a més a més, pel que fa a les 
ordenances de l’IBI, IAE i IVTM, hom s’ha remès als models tipus d’ordenances 
de la Diputació de Lleida. 
 
Amb les justificacions anteriors, es dóna compliment també als objectius de 
transparència i eficàcia, en haver-se definit clarament la finalitat de la regulació i 
els seus motius i, per tant, queda plenament acreditat el compliment de l’article 
4.1 de la Llei 2/2011, d’economia sostenible, pel cas que fos aplicable a les 
iniciatives normatives de tipus fiscal. 
 
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals.  
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 vots en contra d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents, la 
modificació i refosa de les ordenances fiscals que s’indiquen a continuació: 
 
1 – Impost de béns immobles 
2 – Impost d’activitats econòmiques 
3 – Impost de vehicles de tracció mecànica 
4 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
5 – General de contribucions especials 
6 – Taxa per la prestació de serveis a menors d’edat 
7 – Taxes per activitats administratives i prestació de serveis que no siguin de 
meritació no periòdica 
8 – Taxa per a la prestació de serveis en el cementiri local, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
9 – Taxa de clavegueram 
10 – Taxa de gestió de residus 
11 – Taxa per subministrament d’aigua 
12 – Taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de 
subministraments que afecten la generalitat del veïnat 
 
El text de les ordenances fiscals assenyalades consta a l’expedient i es dóna per 
reproduït. 
 
Segon.- 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.  

 
Tercer.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions. En tot cas, les ordenances sobre les quals no es 
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formulin al·legacions quedaran definitivament aprovades, i se n’ordenarà la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
 
L’alcaldessa explica que pràcticament tot queda com estava, que només pugen 
alguna petita cosa, i que fins i tot es redueixen taxes importants com són la de 
l’escola bressol, torn de tarda; que la resta és reformular conceptes jurídics, per 
millorar-los i recorda que l’any que ve caldrà començar a tornar préstecs i que 
com que no es vol augmentar impostos, l’Ajuntament haurà de reduir les 
despeses.  
 
El Sr. Gerard Salinas considera que es creen taxes noves i que s’augmenten les 
existents, com ara 2 euros els cursets, que quan manava Esquerra eren gratuïts, 
perquè els pagava l’Obra Social. Critica també la nova taxa per cerimònies civils 
a la sala de plens i la de tramitació d’expedients matrimonials, que no entén, 
essent un tràmit ràpid i àgil. 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta que, per ell, són més o menys les ordenances que 
ja es van aprovar pel 2011 i que els canvis els entén perquè no hi ha un ral i cal 
intentar mantenir els serveis. Afegeix que ell volia que no es pugessin els 
impostos, no per la situació de crisi general, sinó per l’any concret que ha viscut 
Aitona, i com que els impostos no s’han augmentat, en general troba bé les 
ordenances. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que ells les pujades no les poden trobar bé, que es 
contradiuen. 
 
L’alcaldessa respon que les pujades, traduïdes en euros, poden suposar uns 
ingressos de 600 o 1.000 euros, mentre que l’augment que Esquerra va aprovar 
per al 2009 va suposar un puja d’escombraries del 60%, d’aigua del 30%, 
l’augment de l’IBI de rústica i d’urbana, etc; que això sí que va ser augmentar la 
càrrega fiscal als veïns, mentre que ara únicament es mira de cobrir el cost dels 
serveis. I que caldrà cobrir l’endeutament que va deixar Esquerra. 
 
El Sr. Gerard Salinas replica que el deute l’han creat ells, els de Convergència, 
que l’oposició no crea deute. I que té dubtes que aquests percentatges siguin 
certs, que Esquerra va rebaixar les taxes als 2 anys de govern, i que la diferència 
és aquesta. En aquests 2 anys de CiU, no només s’han augmentat les taxes sinó 
que n’han creat de noves. Quan manava Esquerra només es van tocar un cop 
en una legislatura. Conclou dient que el cinturó no se l’estrenyen ells sinó que 
els el fan estrènyer als altres i que gasten en gran quantitat. 
 
L’alcaldessa replica que tot plegat ho arrossegaran 10 anys, i que d’aquí 2 anys 
caldrà amortitzar més de 180.000 euros en préstecs. Que l’endeutament que va 
deixar Esquerra, en paper, era molt baix, però amb 800.000 € en factures al 
calaix, es van veure obligats a endeutar-se, mentre que d’obres gairebé no n’han 
pogut fer, i compara aquesta forma d’actuar amb la que han tingut a nivell 
general de Catalunya.  
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El Sr. Gerard Salinas es queixa que va massa lluny. 
 
 
7. Resolució d’un expedient de responsabilitat patr imonial 
 
Atès que aquest Ajuntament es va assabentar que mitjançant les obres de 
condicionament i millorar del camí paral·lel al carrer del Forn, al juliol i agost de 
2010, s’havien pogut produir filtracions a l’immoble propietat de la Sra. Maria 
Antònia Gómez Agustí, després d’un fase d’informació prèvia, per provisió 
d’Alcaldia de 12 de juliol de 2011 es va iniciar expedient de responsabilitat 
patrimonial, es va designar instructor i es va obrir el termini de proves. 
 
En data 28 de juliol de 2011, la interessada va justificar la relació de causalitat 
entre el dany produït i l’actuació de l’ajuntament i demanà una indemnització de 
per despeses diverses i aportà un pressupost addicional per les reparacions 
elèctriques de 616,73 euros, que no havia estat aportat en la fase d’informació 
prèvia. 
 
El total de les altres despeses havia estat valorat per informe pericial en 2.743,99 
euros. 
 
En data 17 d’agost de 2011, l’arquitecte tècnic de l’Ajuntament va emetre un 
informe pel qual considerava l’existència de la intervenció d’un tercer en la 
producció del dany, motiu pel qual la responsabilitat de l’Ajuntament queda 
reduïda al 50 %. 
 
El 18 d’agost, l’òrgan instructor va acordar l’obertura del tràmit d’audiència previ 
a la proposta de resolució, circumstància que es va notificar a la companyia 
asseguradora de l’Ajuntament, a la interessada, i al tercer que possiblement va 
interferir en la producció del dany, sense que s’hagin presentat al·legacions ni 
reclamacions. 
 
Atès que els possibles danys es van produir al 2010, cal entendre que la 
competència per resoldre l’expedient correspon al Ple, d’acord amb l’article 60.2 
del Reial Decret 500/1990. 
 
Per tant, de conformitat amb l’article 13 del Reglament dels Procediments de les 
Administracions Públiques en Matèria de Responsabilitat Patrimonial, aprovat 
per Reial Decret 429/1993, de 26 de març, 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a CiU, 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC: 
 
Primer.- Reconèixer a la Sra. Maria Antònia Gómez Agustí, titular dels béns o 
drets malmesos, el dret a rebre una indemnització com a conseqüència dels 
danys soferts en els seus béns o drets pel funcionament del servei de 
l’Ajuntament, pels danys produïts per inundació de la primera planta del seu 
habitatge, amb la confirmació de la relació de causalitat entre el funcionament 
del servei públic i la lesió produïda, si bé limitada a un 50% per la intervenció 
d’un tercer. 
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Segon.- Determinar que la quantitat a què ascendeix la indemnització és de 
1.680,36 euros, i el sistema que s’ha emprat per avaluar-la és el següent:  
 
1r. Despeses de pintura, fusteria i obres de paleta, segons informe pericial: 
2.743,99 euros. 
2n. Despeses de canvi d’instal·lació elèctrica d’una habitació malmesa, segons 
pressupost de l’interessat: 616,73 euros. 
Total despeses: 3.360,72 euros 
Reducció per intervenció d’un tercer (50%): 1.680,36 euros 
 
Tercer.- La indemnització s’abonarà a la interessada o, en cas que ja hagués 
estat indemnitzada per la seua companyia asseguradora, s’abonarà a aquesta.  
 
Quart.- Condicionar aquest acord a la publicació de l’aprovació definitiva de la 
modificació de crèdits 4/2011. 
 
Cinquè.- Notificar-ho als interessats. 
 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta que la indemnització del 50% troba que és poca, 
però que la vota a favor perquè és millor això que no-res. 
 
 
8. Mocions 
 
L’alcaldessa explica que avui el grup d’Esquerra ha presentat dos mocions que 
l’equip de govern no ha tingut temps de mirar-se i que, per tant, les deixaran pel 
proper ple i que, per no fer distincions, la que va presentar dimarts el PP també 
l’ajornaran al proper ple ordinari. 
 
El Sr. Jaume Izcara es queixa per la retirada de la seua moció, perquè ell va 
parlar amb el secretari i no li va posar cap problema en presentar-la, i pregunta a 
l’alcaldessa si és res personal. 
 
L’alcaldessa respon que no, que si els dos les haguessin presentat el mateix dia 
les haguessin acceptat totes, però que els d’ERC les han entrat avui i no les han 
pogut mirar, i que no poden fer distincions entre ERC i PP i, al cap i a la fi, la Llei 
diu que les mocions s’han de presentar abans de la convocatòria de la sessió. 
 
 
9. Informes d’Alcaldia 
 
L’alcaldessa explica que el tema de l’escola bressol s’ha solucionat amb els 
tècnics i que ara passaran al tema del tanatori, que també es parlarà amb els 
tècnics i amb tots els regidors. 
 
El Sr. Jaume Izcara recorda que també hi ha el tema de la llum. 
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10. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
11. Precs i preguntes 
 
L’alcaldessa manifesta que la resposta al Sr. Jaume Izcara ja no té sentit perquè 
el problema de l’escola bressol ja s’ha solucionat, i que la pregunta que va deixar 
feta el Sr. Gerard Salinas la contestarà al final.  
 
El Sr. Jaume Izcara formula els següents precs: 
 

1) Al costat de la Ferreteria Motxilla es van deixar uns contenidors de paper, 
vidre, etc., que envaeixen la vorera. A veure si es poden reubicar, perquè 
es pugui passar millor. 
 
L’alcaldessa es compromet a tindre-ho en compte. 
 

2) Que es preguin mesures per garantir l’ornat i bona imatge del tanatori, 
perquè les condicions actuals no són les adients. 

 
La batllessa diu que ho estudiarà, però adverteix que hi ha molt 
vandalisme, i aprofita per comentar que es plantegen de fer unes normes 
cíviques.  

 
3) Que s’estudiï l’obertura del carrer del Forn, cap al carrer de Sant Gaietà, 

perquè hi puguin accedir les ambulàncies. 
 

El Sr. Gerard Salinas explica que ells això ja ho tenien mirat, i que si 
haguessin acabat el mandat alguna cosa hi haurien fet, que ja tenien 
estudiat fer un projecte d’obertura i d’evacuació. 
 
L’alcaldessa diu que aquest tema està en estudi, ja, i que quan el tinguin 
fet s’ho podran vindre a mirar. I al representant d’Esquerra li respon que 
van tindre temps suficient de fer-hi alguna cosa. 

 
El Sr. Jaume Izcara formula les següents preguntes: 
 

1) Tenen regularitzat el cànon de l’aigua o hi haurà més factures sorpresa? 
 

L’alcaldessa respon que ara s’ha posat a cobrament el 1r semestre de 
l’any 2010, de forma que queda el 2n del 2010, el 1r del 2011, aviat 
quedarà pendent també el 2n del 2011... o sigui que encara hi ha molta 
feina a fer. 
 

2) Quina és la situació de l’edifici multifuncional? Perquè és una llàstima 
tants diners invertits que no se’n tregui profit. 
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L’alcaldessa respon que volien començar la 3a fase al setembre però que 
s’ha ajornat perquè encara no hi ha clar el tema llum, que el manteniment 
és caríssim, de manera que no té clar què acabaran fent, i que 
l’endeutament que hi ha ara és de l’època d’Esquerra per fer aquest 
edifici. 

 
El Sr. Gerard Salinas formula els següents precs: 
 

1) La imatge del tanatori no és ara la que hi havia quan manava Esquerra. 
Hi havia un preacord verbal amb la funerària perquè el manteniment i ells 
ho paguessin. Ja que vostès han inaugurat els edificis que vam fer 
nosaltres, com a mínim, els demanem que els mantinguin bé. 

 
L’alcaldessa manifesta que aquest era el seu sistema de fer les coses, de 
quedar de paraula amb la funerària que l’Ajuntament en faria el 
manteniment i la funerària ho abonaria. 

 
2) Que s’augmenti la neteja dels edificis públics i dels carrers, que ara ja no 

hi ha la gent de la campanya de la fruita.  
 

La batllessa comenta que s’ha posat l’escombradora pel poble. 
 
El Sr. Gerard Salinas formula les següents preguntes:  
 

1) Quant suposa, mensualment, la despesa en propaganda i fulls 
volanders? 

 
L’alcaldessa respon que per l’equip de govern no és propaganda, sinó 
comunicació i transparència. Que la despesa total la podrà saber a finals 
d’any multiplicant el nombre de fotocòpies repartides pel cost d’aquestes. 
 

2) Quan pensa arreglar les faroles que estan tancades i trencades, els 
pilons malmesos... és una prova de la pèssima obra faraònica que han 
fet, però no és normal que se’n trenquin tantes i tan noves. 

 
La batllessa respon que estan demanades i que quan arribin ja es 
posaran. 
 

3) L’alcaldessa va dir que es retallaria el sou, ho ha fet? 
 

La batllessa respon que sí, que se l’ha retallat un 100%, i que si es 
llegissin els papers ho sabrien, perquè al ple del cartipàs ja hi constava 
que si li donaven un càrrec amb dedicació exclusiva, renunciaria al sou 
d’alcaldessa. 
 

4) Ara han fet una petita rebaixa de la taxa de l’escola bressol, però dins 
d’un augment global. Nosaltres vam haver d’augmentar la ràtio de tants 
alumnes que teníem. Des que hi són vostès ha baixat, han fet marxar 
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nens i professores, i això és una mala estratègia. I amb les pujades 
encara han perdut clients, i aquest és el motiu del dèficit. Fins quan 
podrem tindre la llar d’infants oberta? 

 
La batllessa respon que s’ha acomiadat una professora pel dèficit de 
42.000 €, perquè es pagava un 50% del cost, tot i que el normal seria un 
terç ajuntament, un terç pares i mares, i l’altre la Generalitat. I que tindre 
un professor per un sol alumne ningú no ho hagués entès, que 
simplement s’ha optat per una llar amb menys dèficit, però que a les 
escoles bressol, tal com estan les ràtios, com més alumnes, més dèficit, i 
no a l’inrevés. 
 

5) Quins costos té la campanya del Fruiturisme? No sé si compensa la 
rebaixa notòria de qualitat de la festa major. 

 
L’alcaldessa respon que aquesta és una aposta per fer d’Aitona un 
referent i tirar endavant el poble. Que demà se celebrarà a Aitona el dia 
de la Dona Rural de Catalunya i que es vol promocionar el poble. Que 
Esquerra va optar per una obra faraònica i Convergència per reactivar 
l’economia. 

 
 
Al ple ordinari de juny va quedar pendent de respondre la següent pregunta del 
Sr. Gerard Salinas: 
 
Quan vam sortir de l’equip de govern sempre vam dir que havíem deixat un 
romanent líquid de tresoreria de 661.000 €, però a 31-12-2010 només en 
quedaven 400.000. Ens podria aclarir aquests números? Perquè desprès se’ns 
ha dit que la guardiola estava buida. 
 
L’alcaldessa respon que l’any 2009 aquest superàvit pressupostari que sortia era 
fictici, i que l’informe d’Intervenció deixa clar que era totalment irreal i que el 
dèficit era de 148.000 euros. Per tant, una cosa eren els 661.000 de romanent 
líquid de tresoreria i una altra cosa els 800.000 euros de factures al calaix. 
 
 
I essent tres quarts de deu del vespre, 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 29 de novembre de 2011 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 366283 i l’última la número 366291. 
 
Aitona, 30 de novembre de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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