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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 17/2011 
Caràcter: extraordinària i urgent 
Data:  dimarts, 13 de desembre 
Horari: de les 14:40 a les 15:35 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 
Pau Blanco Espax, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Apreciació de la urgència 
2. Donar compte i ratificació de decrets 
3. Ratificació d’acords del ple de 29 de novembre de 2011 
4. Modificació d’un fitxer de dades de caràcter personal 
5. Aprovació de baixa de drets reconeguts per prescripció 
6. Mocions 

 
 
1. Apreciació de la urgència 
 
El Sr. Jaume Izcara demana la justificació de la urgència d’aquest Ple i, 
seguidament, l’alcaldessa fa un resum dels motius que consten al decret de 
convocatòria. 
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El Ple acorda apreciar la urgència amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 en 
contra del PP. 
 
 
2. Donar compte i ratificació de decrets 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, de 12 de setembre, que són 
ratificats amb els 6 vots a favor de CiU i el vot en blanc dels 2 regidors d’ERC i 1 
del PP: 
 

 Decret 404/2011, d’acomiadament de personal laboral indefinit, la part 
resolutòria del qual, diu: 

 
Primer.- Comunicar al Sr. Víctor López Vives que, emparats en allò 
establert en l’article 52.c en relació amb el 51.1, del text refós de l’Estatut 
dels Treballadors, aprovat per reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, en la redacció donada per reial decret Llei 10/2010, de 16 de juny, 
s’ha decidit extingir, amb efectes del dia 1 de gener de 2012, la relació 
laboral mantinguda amb ell per amortització del seu lloc de treball, amb 
una indemnització de 2.849,22 €, d’acord amb els càlculs que consten a 
l’apartat d’antecedents d’aquesta resolució. 
 
Segon.- D’acord amb l’article 53.2 de text refós de la llei de l’estatut dels 
treballadors, comunicar al treballador afectat que, des del moment del 
preavís té dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de 6 
hores setmanals per buscar una ocupació nova. 
 
Tercer.- Informar el treballador afectat que té el dret d’estar assistit per un 
representat dels treballadors en el moment de signar la quitança, i que 
tindrà a la seva disposició la quantia que li correspongui en concepte de 
liquidació, saldo i quitança, que li serà abonada per transferència 
bancària al seu compte el dia 1 de gener de 2012, atès que serà el dia 
d’efecte de l’acomiadament. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’interessat, d’acord amb l’article 69 de la Llei 
36/2011. 

 
 Decret 405/2011, d’acomiadament de personal laboral indefinit, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Comunicar al Sr. Josep Mora Miarnau que, emparats en allò 
establert en l’article 52.c en relació amb el 51.1, del text refós de l’Estatut 
dels Treballadors, aprovat per reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de 
març, en la redacció donada per reial decret Llei 10/2010, de 16 de juny, 
s’ha decidit extingir, amb efectes del dia 1 de gener de 2012, la relació 
laboral mantinguda amb ell per amortització del seu lloc de treball, amb 
una indemnització de 5.647,93 €, d’acord amb els càlculs que consten a 
l’apartat d’antecedents d’aquesta resolució. 
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Segon.- D’acord amb l’article 53.2 de text refós de la llei de l’estatut dels 
treballadors, comunicar al treballador afectat que, des del moment del 
preavís té dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de 6 
hores setmanals per buscar una ocupació nova. 
 
Tercer.- Informar el treballador afectat que té el dret d’estar assistit per un 
representat dels treballadors en el moment de signar la quitança, i que 
tindrà a la seva disposició la quantia que li correspongui en concepte de 
liquidació, saldo i quitança, que li serà abonada per transferència 
bancària al seu compte el dia 1 de gener de 2012, atès que serà el dia 
d’efecte de l’acomiadament. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’interessat, d’acord amb l’article 69 de la Llei 
36/2011. 

 
 
3. Ratificació d’acords del ple de 29 de novembre de 2011 
 
Atès que els regidors d’ERC no van assistir a l’últim ple ordinari, s’ha acordat 
amb el seu portaveu que els acords que s’adoptaren es puguin tornar a votar 
amb la finalitat que puguin manifestar els seus punts de vista. 
 
Atès que s’ha observat algun error en els acords adoptats, cal corregir-los. 
 
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. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Ratificar i, si s’escau, convalidar, amb efectes retroactius a 29 de 
novembre de 2011, els acords adoptats pel Ple de l’esmentada data, amb les 
següents esmenes: 
 
1a Al punt número 6, on diu: 
 

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

 
Hi ha de dir: 
 

 Finques de secà: 127,12 euros per hectàrea 
 Finques de regadiu: 508,47 euros per hectàrea 

 
2a A l’annex corresponent a l’estat de despeses del 2012, del punt número 9, 
s’ha invertit la consignació de les aplicacions 1-131 i 9-131. La consignació que 
hi ha de figurar, doncs, és de 23.000 € a l’aplicació pressupostària 1-131 i de 10 
€ a la 9-131. 
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3a A l’annex al punt número 11, concretament a l’epígraf 10.4 de l’article 5 de 
l’ordenança fiscal número 7, on diu: 
 
Ús de taules i cadires a la pista poliesportiva en fe 
 
Hi ha de dir: 
 
Ús de taules i cadires a la pista poliesportiva en festes 
 
Segon.- Publicar l’anterior correcció d’errades al Butlletí Oficial de la Província, 
tot corregint també el peu de recurs de l’acord sobre el preu dels béns 
patrimonials. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas demana que es pugui votar separadament la ratificació de 
cada punt.  
 

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors: s’aprova per 
unanimitat. 

 
3. Cessió gratuïta d’un bé patrimonial (exp. 113/2011) 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta on són els papers per demostrar que la finca 
és de la Congregació. L’alcaldessa respon que no ho és, que si fos d’elles 
l’Ajuntament no els ho podria cedir. El Sr. Gerard Salinas insisteix si ella no 
va manifestar que la finca era d’elles. La batllessa reitera que no, que la que 
se’ls cedeix no, sinó una veïna, i que quan vulgui pot vindre’s a mirar 
l’expedient. 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU i 1 del PP, i 2 vots en contra d’ERC. 
 
4. Afectació d’un bé al domini públic (exp. 131/2011) 
 
El Sr. Gerard Salinas demana a l’alcaldessa que expliqui el punt.  
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU i 1 del PP, i 2 vots en blanc d’ERC. 
 
5. Desafectació d’un bé del domini públic (exp. 134/2011) 
 
El Sr. Gerard Salinas torna a demanar l’explicació d’aquest punt. 
L’alcaldessa respon que abans del ple ordinari on això es va votar ja va 
vindre a mirar la documentació i se li van donar totes les explicacions, que 
després li van ser reiterades l’endemà del ple. 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta a quin bé afecta l’expedient. La batllessa respon 
que no se’n recorda. El Sr. Blanco suggereix que li ho pregunti al secretari. 
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La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova per 
unanimitat. 
 
6. Fixació del preu d’ús sense títol dels béns patrimonials 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc del PP. 
 
7. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 5/2011 i bases d’execució 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc del PP. 
 
8. Aprovació d’una esmena al pressupost i a un expedient plurianual 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC.  

 
9. Aprovació inicial del pressupost de l’any 2012 

 
L’alcaldessa explica que s’intentarà mantenir la despesa de l’Ajuntament 
però tenint en compte els crèdits que cal tornar i que hi haurà menys 
subvencions, per la qual cosa s’acomiadarà personal. Explica també les dos 
úniques inversions que hi ha, i el Sr. Gerard Salinas li’n demana més detalls. 
La batllessa respon que és una que es tramitava quan manava Esquerra, i el 
portaveu d’aquest grup ho posa en dubte, i afegeix que no volen formar part 
de tot això, que Fruiturisme sol ja és una forma d’incrementar la despesa 
amb viatges, etc., i que aquesta no es redueix sinó que s’augmenta. 
L’alcaldessa replica que es deuen 1.600.000 € per la mala gestió d’ERC i que 
800.000 € eren en factures que van obligar l’Ajuntament a endeutar-se, i que 
ara caldrà estrènyer el cinturó. Afegeix que és conscient que Fruiturisme no 
els agrada però que si no hi ha cap contratemps abans d’acabar l’any se 
signarà un conveni que abocarà força euros a l’Ajuntament, i que les últimes 
jornades realitzades les ha subvencionat l’Institut Català de les Dones. 
Conclou dient que han optat per no augmentar els impostos, però que això 
comportarà ara estrènyer-se el cinturó, perquè el deute ha passat del 35% al 
85% durant l’etapa d’ERC. 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc del PP. 

 
10. Supressió del preu públic de casal d’estiu i estades estivals 

 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU i 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC. 

 
11. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals pel 2012 
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El Sr. Gerard Salinas torna a demanar a l’alcaldessa l’explicació d’aquest 
punt, i aquesta respon que no cal reiterar-se tant. 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc del PP. 

 
12. Sol·licitud de declaració de BCIL 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que troba estrany aquest punt perquè temps enrere 
creu que l’alcaldessa el que hagués fet és declarar aquesta casa en ruïna. El 
Sr. Pau Blanco afegeix que quan ells manaven la van fer mirar però que no 
van trobar-hi res d’interès fora de les finestres. 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU i 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC. 

 
13. Delegació de la competència per a nomenar secretari del Jutjat de Pau 

 
Es ratifica per unanimitat. 

 
14. Aprovació del certificat final de l’obra de modernització de l’enllumenat 

públic 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU i 1 del PP, i 2 vots en contra d’ERC. 

 
15. Aprovació del certificat final de l’obra d’urbanització del carrer Remolins 

 
El Sr. Gerard Salinas es queixa que l’alcaldessa va fer una campanya sobre 
l’avinguda 27 de Gener perquè hi poguessin passar carros i cadires de rodes 
i, en canvi, al C/ Remolins, les faroles estan damunt de les voreres. Pregunta 
a l’alcaldessa per aquest canvi de criteri. La batllessa respon que un carrer 
ha de complir unes distàncies i, en canvi, una carretera unes altres. 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU i 1 del PP i 2 vots en contra d’ERC. 

 
18. Assumptes d’urgència 

 
El Sr. Gerard Salinas pregunta a l’alcaldessa per què al diari Segre va dir que 
gràcies a la mala gestió d’ERC no es podria acabar l’edifici multifuncional, tal 
com contínuament diu als plens, perquè ara fa un canvi de subvenció, havent 
dit que no hi havia diners, però que ara surten. 
 
L’alcaldessa respon que allò que ella digui a la premsa és cosa seua i que ho 
ha d’entendre. Que gastar-se avui 140.000 € en un edifici pel qual es deuen 
barbaritats, amb llum provisional d’obra i costos de manteniment 
elevadíssims no tindria sentit, que cal prioritzar les obres que es puguin fer, 
ser responsables i, a l’hora de prendre decisions, saber-ne prendre. Acabant 
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aquella obra, totes les associacions estarien molt contentes, però avui ja 
tenen on estar, i cal prioritzar. 
 
El Sr. Pau Blanco es queixa que explica el que vol perquè surti a l’acta però 
la pregunta no l’ha contestada. 
 
El Sr. Gerard Salinas manifesta que el seu grup està d’acord amb el canvi de 
la subvenció, però no té res a veure amb el que va dir al diari Segre. Demana 
a la batllessa que sigui primer responsable amb les seues declaracions 
abans de parlar de responsabilitat. 
 
El Sr. Jaume Izcara clou el debat dient que acabar l’obra no és necessari, 
perquè és faraònica. 
 
La ratificació de l’acord adoptat en relació amb aquest punt s’aprova amb els 
6 vots a favor de CiU i 1 del PP i 2 vots en contra d’ERC. 
 

 
Seguidament, es fa votació global del punt número 3, que s’aprova amb els 6 
vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 en blanc d’ERC. 

 
 
4. Modificació d’un fitxer de dades de caràcter personal 
 
Per acord de Ple de 2 de juliol de 2009, publicat al BOP núm. 99, del dia 14, es 
va crear el fitxer de dades personals denominat “Fitxer finques”.  
 
Atès que la finalitat per la qual fou creat era la de registre de les finques i 
elaboració d’informes tècnics per part del personal de l’Ajuntament; i les 
persones afectades, les que sol·liciten l’elaboració d’aquests informes; cal 
ampliar la finalitat i l’abast de persones afectades, per tal de poder-lo fer servir 
com a base per a la facturació de les ocupacions de béns patrimonials. 
 
Atès l’article 52.1 del Reglament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, 
aprovat per Reial Decret 1720/2007, el qual estableix que la modificació de 
fitxers de titularitat pública es pot fer mitjançant una disposició general o bé a 
través d’un acord, amb el contingut que assenyala l’article 54.1. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC: 
 
Primer.- Modificar el fitxer de dades personal denominat “Fitxer Finques”, en els 
aspectes següents: 
 

 Finalitat: registre de les finques, elaboració d’informes tècnics per part del 
personal de l’Ajuntament i facturació de les ocupacions de béns 
patrimonials 

 Persones interessades: les que sol·liciten l’elaboració d’informes tècnics i 
les que ocupen els béns patrimonials 
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Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida  
 
Tercer.- Notificar-ho a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seua 
inscripció al Registre de Protecció de Dades de Catalunya. 
 
 
5. Aprovació de baixa de drets reconeguts per prescripció 
 
En l'estat d'Ingressos del pressupost municipal d'exercicis tancats, s'inclouen 
drets pendents de cobrament de l'exercici de 2005, concretament de la taxa de 
subministrament d’aigua. 
 
Atès que l’article 59.1 de la Llei general tributària (LGT) estableix que els deutes 
tributaris es poden extingir per pagament, prescripció, compensació o 
condonació, pels mitjans que preveu la normativa duanera i pels altres mitjans 
que preveuen les lleis. 
 
Atès l’article 66 b) del mateix text legal, que estableix que prescriu al cap de 
quatre anys el dret de l'Administració per exigir el pagament dels deutes tributaris 
liquidats i autoliquidats. 
 
Atès que segons l’article 67, aquest termini comença a comptar des de l'endemà 
del dia en què finalitzi el termini de pagament en període voluntari. 
 
Atès que els padrons fiscals del 1r i 2n semestres de 2005 foren notificats 
col·lectivament mitjançant edictes publicats els dies 14 de gener i 31 d’agost de 
2006, i que els respectius terminis voluntaris de pagament acabaren els dies 16 
de març i el 25 d’octubre, queda clar que s’ha produït la prescripció d’aquests 
drets.  
 
Atès que segons l’article 69 de la LGT, en el seu punt 2, estableix que la 
prescripció s'aplica d'ofici, fins i tot en els casos en què s'hagi pagat el deute 
tributari, sense necessitat que la invoqui o exceptuï l'obligat tributari; i el punt 3, 
preveu que la prescripció guanyada extingeix el deute tributari. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC: 
 
Primer.- 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 

2006 300 1.206,66 1.206,66 
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Total de baixes:  1.206,66

 
Segon.- Fer els assentaments comptables que calguin per a fer efectiva la baixa 
de drets assenyalat. 
 
 
6. Mocions 
 

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

 
Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha 
donat dos mesos de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures 
necessàries perquè el castellà sigui llengua vehicular a l'escola, en aplicació de 
la sentència del desembre del 2010 del Tribunal Suprem (TS). 
 
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la 
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern 
a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà al català a totes les 
escoles «com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els 
cursos del cicle d’ensenyament obligatori», és a dir, fins els 16 anys, el final de 
l'ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema 
d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera «equitativa» 
respecte del català. 
 
El Suprem declara «el dret dels recurrents al fet que el castellà s’utilitzi també 
com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la comunitat autònoma de 
Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que 
calgui per adaptar el seu sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la 
sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà 
com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el 
català». «De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes 
les comunicacions, circulars i qualsevulla altra documentació, tant oral com 
escrita, que li siguin remeses pel centre [d’ensenyament] siguin també en 
castellà», conclou la part dispositiva de la sentència. 
 
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear 
com és la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a 
model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones 
nouvingudes. 
 
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català, 
especialment si la comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la 
nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la 
resta de llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern espanyol aplica 
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un tracte impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que imposen la llengua 
castellana al nostre territori. 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en 
una situació de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i 
actualització de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantir-ne la 
normalització, a més de garantir la cohesió social. 
 
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 2092/1978, en què 
s’incorporava oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i 
la immersió lingüística a Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda 
arreu. Una immersió lingüística amb necessitats de millora, però que ha 
comportat un coneixement i un ús del català, difícils d’assolir sense la 
incorporació del context escolar en sentit ampli i l’entorn de l’alumnat a les 
oportunitats d’ús de la llengua catalana. 
 
Al final de l’escolarització obligatòria, l’alumnat de Catalunya té un coneixement 
de la llengua castellana igual al que té l’alumnat de tot l’Estat, tal com afirma el 
Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, desvinculant així l’adquisició 
de la llengua castellana del seu ús escolar vehicular. 
 
Per tot això, el Grup d'ERC proposa al Ple de l’Ajuntament d’Aitona l’aprovació 
dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el rebuig a la sentència de TSJC, conseqüència de la 
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) a l’Estatut i de les sentències 
conseqüents del Tribunal Suprem que signifiquen un nou atac directe al nostre 
país, de conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística als 
centres educatius. 
 
Segon.- Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i 
treballar amb el compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i 
extensió. 
 
Tercer.- Vetllar per l'extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els 
preceptes de la Llei d’educació de Catalunya. 
 
Quart.- Donar suport als membres de la comunitat educativa que han mostrat la 
seva voluntat de no acatar la sentència i emplaçar la resta a seguir aquest camí, 
exigint alhora que el Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin 
cobertura a aquests professionals i docents. 
 
Cinquè.- Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar la 
societat civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 



      

 11

 
Queda aprovada amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 en contra del PP. 
 
 

 14/10/2011, d’ERC, sobre la defensa del sistema sanitari públic 
 
L’estat del benestar a Catalunya s’ha anat consolidant amb els anys. A més del 
pilar bàsic com és l’educació, tenim un model públic de salut universal. Aquest és 
un sistema que el volem equitatiu, amb qualitat assistencial i gratuït amb tot allò 
essencial, però, alhora, que defensi i que garanteixi el dret a la salut a totes les 
persones, a tots els catalans i a totes les catalanes. 
 
El sistema sanitari requereix d’un finançament estable, d’un finançament amb un 
creixement progressiu, però sostenible. I, per tenir un sistema de finançament 
estable cal tenir molt present el nostre envelliment, els fluxos migratoris o, per 
exemple, els desplaçats d’altres comunitats i també els desplaçats de la Unió 
Europea. 
 
Creiem que el sistema permet un gran marge de maniobra per racionalitzar la 
despesa, sense que aquesta racionalització recaigui directament sobre els 
usuaris o els professionals o sense la necessitat de la privatització d’empreses 
públiques. Pensem, també, que aquesta racionalització passa essencialment per 
escoltar els professionals. D’aquí que Esquerra Republicana de Catalunya 
presentés i, posteriorment, s’aprovés, una moció en el Parlament de Catalunya 
demanant promoure i consensuar un pacte nacional per a la salut. 
 
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, des del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya s’han pres decisions polítiques importants que han 
provocat que molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya hagin vist minvats els 
seus drets a la salut. Hem vist, així, com, per exemple, s’han tancat molts 
Centres d’Atenció Primària en horari nocturn (es calcula que més de 46 centres), 
o com molts hospitals s’han vist empesos a tancar quiròfans, o a emprendre 
mesures que comporten un augment de les llistes d’espera. 
 
Davant d’aquesta situació, estem convençuts que hem d’avançar per millorar les 
característiques de l’actual sistema i no pas retrocedir en la qualitat assistencial 
que s’hi presta. Cal donar continuïtat al model sanitari públic, contemplant els 
ajustos necessaris per fer-lo més sostenible i racional, però evitant tendir cap a 
un model privatitzador i excloent. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
1. Manifestar el nostre rebuig a les decisions que s’han pres des del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i que posen en perill un 
dels pilars bàsics de l’estat del benestar com és el sistema sanitari públic i 
universal. 
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2. Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per un sistema 
sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i garanteixi els drets a la salut a 
tota la ciutadania. 
 
3. Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el màxim 
consens i diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre 
determinades noves fites en l’àmbit sanitari. 
 
4. Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i en 
col·laboració amb la resta d’administracions, per garantir que no es retalli cap 
servei sanitari bàsic dels quals a dia d’avui es beneficien tots els vilatans del 
municipi. 
 
5. Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya. 
 
L’alcaldessa comunica que el seu grup votarà en contra de la moció perquè de 
retallades no n’hi ha hagut, que el que s’ha produït han estat ajustaments, que a 
les eleccions del 20 de novembre s’han demostrat acceptats per la ciutadania i 
que, en definitiva, cal lluitar contra la crisi i reduir el dèficit, i que ara a la 
Generalitat hi ha rigor, no com amb el Tripartit. 
 
 
Queda rebutjada amb els 6 vots a en contra de CiU, 1 en blanc del PP i 2 a favor 
d’ERC. 
 
 

 14/10/2011, d’ERC, sobre la clamor 
 
Davant de les múltiples queixes veïnals dels pagesos de la partida de Montefiu, 
polígon 17 i confrontants, degut a la forta contaminació que pateix l’aigua durant 
el seu pas pel denominat “desguàs de la Clamor” i atesa la passivitat permanent 
que demostra aquest equip de govern d’aquest consistori en defensa dels 
nostres pagesos i regants, per aquest motiu el Grup d’Esquerra, 
 
DEMANEM 
 
Que tal com va fer l’anterior consistori, es posi en contacte urgentment amb el 
consistori que té propietat sobre el terreny del pas on neix la dita contaminació 
de l’aigua del “desguàs de la Clamor”, per així poder pal·liar i trobar una solució 
perquè els nostres pagesos, veïns i regants no hagin de patir la contaminació 
d’unes aigües que passen per un terreny del qual nosaltres som usuaris i que 
degut a una mala gestió externa i també municipal patim. I així vetllar pels 
interessos dels nostres pagesos, veïns i regants i no perjudicar-los 
permanentment. 
 
El Sr. Gerard Salinas explica que per pal·liar les queixes veïns, Aitona hagués 
pogut tindre més celeritat. 
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El Sr. Pau Blanco afegeix que quan manaven ells al 2003 ja es va sentir molta 
pudor i l’Ajuntament de Fraga va dir que havien de fer la depuradora, es va fer i 
molt temps va anar bé, però que no sap què ha passat darrerament, si no la fan 
anar o què passa. 
 
El Sr. Jaume Izcara comenta que Fraga connecta la depuradora amb el polígon 
de la Llitera, i que hi ha denúncies, s’han posat mans a l’obra i s’ha fet el que 
calia. Considera que com a ajuntament no s’ha de tensar més la corda, que si 
ells diuen que volen connectar, ja no faria res més. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que no volen tensar la corda, que la moció està entrada 
del 14 d’octubre i la publicació a la premsa és posterior. 
 
El Sr. Pau Blanco manifesta que només cal que la depuradora torni a funcionar, i 
que està d’acord amb totes les gestions que s’han fet. 
 
La batllessa diu que aleshores la moció s’ha de retirar i que, si no, la tombaran. 
Que el Sr. Blanco va començar a moure’s perquè es fes la depuradora i prou, 
perquè mai va funcionar perquè no hi ha llum. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si ha donat lliçons a Fraga de com han de fer les 
coses. 
 
L’alcaldessa respon que no, que simplement han fet gestions i faran el 
seguiment fins que la depuradora funcioni, i torna a demanar la retirada de la 
moció. 
 
 
En negar-s’hi el grup d’Esquerra, la moció queda rebutjada amb els 6 vots a en 
contra de CiU, 1 del PP i 2 a favor d’ERC. 
 
 

 23/11/2011, d’ERC, sobre l’associació de municipis per a la 
independència 

 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular 
que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una 
consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població sobre 
l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió Europea. 
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant 
la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació a més 900.000 
catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava amb la realització de 
la consulta a Barcelona. 
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en 
relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació 
de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 
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moviment entre els municipis del Principat de Catalunya que va comportar la 
declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, 
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol 
de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 
drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 
l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1 proclama: “Tots 
els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies 
finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense 
perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació 
econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del 
dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen 
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, 
promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret 
d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos ajuntaments, 
entre els quals forma part el d’Aitona, volem impulsar la creació d’una associació 
de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de 
la nostra nació des de l’àmbit municipal. 
 
És per aquest motiu que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Aitona de formar part, pels 
tràmits legals oportuns, del nucli de municipis que volen constituir una associació 
d’ens locals amb la denominació “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”, amb 
l’objecte final de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que 
corresponen al Principat de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la 
necessitat d’exercir el dret a l’autodeterminació del poble català. 
 
Segon.- Treballar conjuntament amb tots aquells municipis que es puguin 
interessar en la redacció dels documents necessaris per a la creació de 
l’Associació ‘MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA’. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als ajuntaments de Port de la Selva i Vic pel 
seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
El Sr. Gerard Salinas explica que li agradaria que l’equip de govern s’hi sumés, 
en dir-se catalanista. 
 
La Sra. Rosa Maria Díaz manifesta que no esperava que el Ple s’allargués tant i 
que l’ha d’abandonar, en tenir altres compromisos, cosa que fa tot seguit. 
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El Sr. Jaume Izcara manifesta que amb aquest Estat de Dret que vivim hi ha 
llibertat total per a la creació d’associacions o agrupacions de moltes i variades 
temàtiques, però vol fer notar a tots els presents que Catalunya ja en disposa de 
dues, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, que defensen (o intenten fer-ho) els drets dels municipis de Catalunya 
i, per extensió, els de tots els catalans i catalanes. 
A vegades, com és el cas, la creació de més associacions únicament comporta 
la desunió i la disgregació; i l’objectiu que persegueix l’associació que es vol 
crear està per damunt de les competències dels ajuntaments. 
En el fons la realitat d’aquesta moció és promoure la independència de 
Catalunya, cosa en la qual el seu partit no pot estar-hi d’acord, atès que el Partit 
Popular està en contra d’aquesta independència. 
Amb aquestes propostes es vol transmetre a la resta d’Espanya, d’Europa i del 
món, una realitat diferent, una imatge distorsionada de Catalunya. Es vol fer 
creure que els catalans estem oprimits i no podem decidir, quan tots vostès 
saben que això no és real. 
El poble de Catalunya, els catalans i les catalanes, exerceixen el seu dret 
d’autodeterminació, el dret a decidir el seu futur polític, i ho fan cada vegada que 
es convoquen eleccions; ho van fer al maig, i ho han tornat a fer al novembre. 
Aquest és el veritable dret de decidir d’un poble, i no el que volen imposar amb 
aquesta moció o amb la pretesa associació. 
Quan Catalunya està en la pitjor crisi econòmica de les darreres dècades, quan 
la principal preocupació dels catalans és el seu propi futur, alguns partits sense 
propostes i sense projectes ens distrauen amb temes independentistes, en lloc 
de posar-se a treballar per ajudar als catalans a mantenir els seus llocs de 
treball. 
Actualment som la comunitat on l’atur creix més, de les que paguen més 
impostos, on els serveis cada vegada són menys, l’educació perd qualitat i el 
servei sanitari cau en picat.  
Els catalans som gent moderada, no som fanàtics. La deriva independentista 
d’alguns partits es pot carregar el futur de Catalunya, perquè només busca la 
confrontació amb la resta d’Espanya. 
No es pot construir el futur de Catalunya contra Espanya, Catalunya ha de tenir 
un paper de líder i motor econòmic, social i cultural de l’Espanya del segle XXI. 
Únicament perquè el Partit Popular vol el benestar de tots els catalans i 
catalanes, i per suposat de tots els aitonencs i aitonenques, estem en contra de 
l’aprovació d’aquesta moció, i per això votarem en contra. 
 
El Sr. Pau Blanco respon que si vol benestar, que ens deixin tranquils i tindrem 
benestar. 
 
L’alcaldessa comunica que està a favor del debat, però que aquest és seriós i no 
es pot fer de forma superficial. Que s’ha de ser tenaç i perseverant i parlar poc. 
Adreçant-se al Sr. Jaume Izcara manifesta que el 20 de novembre es va 
demostrar què era el que els catalans volien, com a la manifestació del juliol de 
2010 i que ara cal parlar de pacte fiscal inspirat en el concert econòmic, però que 
dóna llibertat de vot. 
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La moció queda aprovada amb els vots a favor de Pau Blanco, Gerard Salinas, 
Rosa Pujol, Abel Mestre i Miquel Bosch, el vot en blanc d’Antonieta Royes i 
Josep Arqué i el vot en contra de Jaume Izcara. 
 
I essent les quinze hores i trenta-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 366306, i la darrera la 366313. 
 
Aitona, 5 d’abril de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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