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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2011 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dijous, 30 de juny 
Horari:  de les 21:35 a les 22:00 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 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gaietà Esteve Latorre  
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
Ordre del dia 
 
 

1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2010 
4. Aprovació inicial de la modificació pressupostària 3/2011 
5. Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de crèdits 
6. Aprovació dels preus públics de casal d’estiu i estades estivals  
7. Aprovació inicial de la segona modificació d’ordenances fiscals 
8. Aprovació de la proposta de festes locals per l’any 2012 
9. Aprovació del certificat de final d’obra de la urbanització del C/ Joan XXIII 
10. Declaració de parcel·la sobrera i desafectació del domini públic 
11. Afectació d’un bé al domini públic 
12. Cessió gratuïta d’un bé patrimonial 
13. Mocions 
14. Informes d’Alcaldia 
15. Assumptes d’urgència 
16. Precs i preguntes 
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1. Lectura i aprovació dels esborranys d’actes ante riors 
 

S’aproven, per unanimitat, els esborranys d’actes dels plens d’11, 16 i 22 de juny 
de 2011.  
 
 
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des de la darrera sessió 
ordinària: 
 
40/2011 Aprovació de la justificació d’una subvenció, de l’Escola de Futbol 

Ponent 
41/2011 Aprovació inicial de documentació tècnica 
42/2011 Exempció del visat de l’obra del Carrer Joan XXIII 
43/2011 Declaració de ruïna de la construcció del Carrer Coma, 17 
44/2011 Concessió de llicència d’obres, expedient 126/2010 
45/2011 Aprovació de factures 
46/2011 Aprovació de la justificació d’una subvenció, d’Aitona Decideix 
47/2011 Concessió de llicència d’obres, expedient 130/2010 
48/2011 Aplicació de prorrateig de la quota i devolució de part d’un rebut 

d’escombraries, de l’exercici 2010 
49/2011 Acceptació d’un ajut de la Diputació de Lleida 
50/2011 Denegació d’accés a informació 
51/2011 Aprovació de factures 
52/2011 Concessió de llicència d’obres, expedient 90/2010 
53/2011 Assignació del tram supramunicipal del FCL 2010 
54/2011 Convocatòria de Ple extraordinari, del dia 2/3/2011 
55/2011 Aprovació de nòmines i quotes socials, del mes de febrer 
56/2011 Devolució d’ingressos indeguts d’aigua 
57/2011 Modificació del fitxer de dades de videovigilància 
58/2011 Concessió de llicència d’obres, expedient 69/2010 
59/2011 Modificació del decret 38/2011, de rectificació d’errors de rebuts del 

cànon de l’aigua 
60/2011 Aprovació d’indemnitzacions a regidors, del mes de gener 
61/2011 Concessió d’una subvenció al CECA 
62/2011 Resolució d’un expedient de restauració de la legalitat urbanística 
63/2011 Resolució d’un expedient de restauració de la legalitat urbanística 
64/2011 Resolució d’un expedient de restauració de la legalitat urbanística 
65/2011 Aprovació del padró de subministrament d’aigua del 1r semestre de 

2009 
66/2011 Devolució de fiança per a la gestió de residus, expedient 129/2010 
67/2011 Requeriment  per a l’adjudicació d’un contracte d’obres 
68/2011 Concessió d’una subvenció al Club de Bitlles Aitona 
69/2011 Modificació i posada en vigor d’un reglament aprovat inicialment 
70/2011 Concessió de llicència d’obres, expedient 11/2011 
71/2011 Adopció d’una ordre d’execució urbanística 
72/2011 Retirada de vehicle abandonat 
73/2011 Suspensió provisional d’obres 
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74/2011 Canvi de destí d’una subvenció, del CECA 
75/2011 Aprovació de la 1a certificació de l’obra modernització de l’enllumenat 

públic d’Aitona 
76/2011 Declaració de desistiment d’una sol·licitud de llicència d’obres 105/2010 
77/2011 Cessió de crèdit 
78/2011 Liquidació de despeses d’execució subsidiària 
79/2011 Adopció d’una ordre d’execució urbanística 
80/2011 Aprovació de la justificació d’una subvenció, de l’Associació de Bitllaires 

d’Aitona 
81/2011 Concessió de subvenció “Escola de futbol Ponent” 
82/2011 Concessió d’atribucions al director de l’escola bressol 
83/2011 Concessió de subvenció “Amics de Francesc Palau” 
84/2011 Aprovació de factures 
85/2011 Denegació de llicència d’obres 1/2011 
86/2011 Alienació directa de la finca 3921, polígon 38 parcel·la 50 
87/2011 Devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 73/2010 
88/2011 Concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
89/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 25/2011 
90/2011 Denegació de llicència d’obres, exp. 17/2011 
91/2011 Aprovació de factures 
92/2011 Concessió d’una subvenció a l’Escola de Futbol Baix Segrià 
93/2011 Reconeixement de crèdits 
94/2011 Aprovació de factures 
95/2011 Aprovació de la 1a certificació de l’obra d’urbanització del carrer Joan 

XXIII i Sant Antolí d’Aitona 
96/2011 Aprovació de nòmines i quotes socials del mes de març 
97/2011 Convocatòria de Ple extraordinari i urgent, del dia 5/4/2011 
98/2011 Aprovació de la justificació d’una subvenció del CECA 
99/2011 Requeriment per a l’adjudicació d’un contracte d’obres 
100/2011 Arrendament d’un bé immoble 
101/2011 Concessió d’una subvenció a l’AMPA del Col·legi Pare Palau 
102/2011 Aprovació d’indemnitzacions a regidors 
103/2011 Accés a informació municipal 
104/2011 Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del polígon A del pla 

especial del sector oest d’Aitona 
105/2011 Aportació addicional al Consorci d’Utxesa 
106/2011 Correcció d’errades d’una resolució 
107/2011 Adjudicació del contracte d’obres d’urbanització del carrer dels Remolins 

d’Aitona 
108/2011 Reconeixement de crèdits 
109/2011 Resolució d’un recurs de reposició 
110/2011 Atorgament de nou termini per a enderrocar o rehabilitar la construcció 

del carrer Coma, 17 
111/2011 Incorporació de romanents 
112/2011 Accés a informació municipal 
113/2011 Denegació de llicència d’obres, exp. 30/2011 
114/2011 Resolució d’un recurs de reposició, exp. 130/2010 
115/2011 Adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 21/2011 
116/2011 Delegació de facultats per autoritzar i comprometre despeses 
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117/2011 Adjudicació del contracte d’obres de la 3a fase de l’edifici multifuncional 
d’Aitona 

118/2011 Convocatòria de Ple extraordinari del dia 27/4/2011 
119/2011 Transferència de crèdit 
120/2011 Aprovació de factures del gener 
121/2011 Accés a informació municipal 
122/2011 Concessió de llicència de primera ocupació 
123/2011 Concessió de llicència de primera ocupació 
124/2011 Aprovació de factures 
125/2011 Aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra d’urbanització del carrer 

dels Remolins 
126/2011 Aprovació de nòmines i quotes socials del mes d’abril 
127/2011 Devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de festa major 
128/2011 Aprovació de factures del febrer 
129/2011 Aprovació d’una factura 
130/2011 Contractació de màxima urgència, la part resolutòria del qual, diu: 

 
Primer.- Contractar, com a cas de màxima urgència, el Sr. David Miguel 
Perera Chimeno, com a peó, amb un sou brut equivalent al grup E, nivell 
10, el qual iniciarà el dia 10 de maig la seua relació laboral amb 
l’Ajuntament, com a treballador interí i fins a cobertura de plaça. El crèdit 
necessari per a finançar aquesta contractació s’obtindrà de la rescissió 
d’altres contractes. 
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
 

131/2011 Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística per a la segregació 
d’una finca rústica 

132/2011 Alienació directa d’una primera porció de la finca 4347, polígon 13 
parcel·la 26 

133/2011 Liquidació definitiva de contribucions especials 
134/2011 2a modificació del decret 19/2011 
135/2011 Aprovació de la 2a certificació de l’obra d’urbanització del carrer Joan 

XXIII i Sant Antolí d’Aitona 
136/2011 Aprovació de factures del març 
137/2011 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 tècnica en patrimoni i turisme, amb un sou 
brut equivalent al subgrup C1, i nivell 14, la qual iniciarà avui la seua 
relació laboral amb l’Ajuntament, com a treballadora interina i fins a 
cobertura de plaça.  
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 
 

138/2011 Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística per a la segregació 
de la finca 4187 

139/2011 Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística per a la segregació 
de la finca 4188 
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140/2011 Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística per a la segregació 
de la finca 4189 

141/2011 Modificació de l’acord sobre l’alienació directa d’una primera porció de la 
finca 4187, polígon 34, parcel·la 93 

142/2011 Modificació d’un acord sobre l’alienació directa d’una primera porció de 
la finca 4188, polígon 34, parcel·la 96 

143/2011 Alienació directa d’una primera porció de la finca 4189, polígon 34, 
parcel·la 97 

144/2011 Aprovació de la factura corresponent a la 2a certificació de l’obra 
d’urbanització del carrer Joan XXIII i Sant Antolí d’Aitona 

145/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 56/2011 
146/2011 Imposició d’una primera multa coercitiva a Ofirrambla, SL 
147/2011 Aplicació de prorrateig de la quota i devolució de part d’un rebut 

d’escombraries 
148/2011 Caducitat d’inscripcions padronals 
149/2011 Aprovació de factures 
150/2011 Convalidació de llicències ambientals 
151/2011 Concessió d’una subvenció a l’AMPA de l’Escola Bressol 
152/2011 Acceptació d’una subvenció de l’IEI 
153/2011 3a modificació del decret 19/2011 
154/2011 Liquidació del pressupost del 2010 
155/2011 Concessió d’una subvenció a l’AMPA del CEIP Francesc Feliu 
156/2011 Aprovació d’una factura 
157/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 14/2011 
158/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 48/2011 
159/2011 Convocatòria del Ple d’aprovació d’actes, del dia 8/6/2011 
160/2011 Reconeixement d’obligacions 
161/2011 Devolució d’un aval 
162/2011 Aprovació de nòmines i quotes socials del mes de maig 
163/2011 Aprovació d’indemnitzacions a regidors 
164/2011 Aprovació d’indemnitzacions a regidors 
165/2011 Concessió d’una subvenció al Club de Bitlles Aitona 
166/2011 Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes, del dia 8/6/2011 
167/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 49/2011 
168/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 86/2010 
169/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 38/2011 
170/2011 Reconeixement d’obligacions 
171/2011 Devolució d’ingressos indeguts 
172/2011 Convocatòria de la sessió constitutiva de la nova corporació, del dia 

11/6/2011 
173/2011 Adjudicació d’un nínxol  
174/2011 Concessió de llicència de tinença de gos potencialment perillós 
175/2011 Aprovació de factures de l’abril 
176/2011 Aprovació de factures domiciliades del primer trimestre 
177/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 70/2010 
178/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 66/2011 
179/2011 Concessió de llicència de primera ocupació 
180/2011 Aprovació de la relació d’admesos a l’Escola Bressol “Els Tabollets” 
181/2011 Aprovació de pagues extres 
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182/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 52/2011 
183/2011 Modificació d’una llicència de parcel·lació 
184/2011 Nomenament de tinents d’alcalde 
185/2011 Delegació d’atribucions 
186/2011 Alienació directa d’una primera porció de la finca 4347, polígon 13 

parcel·la 26 
187/2011 Devolució d’ingressos indeguts de contribucions especials 
188/2011 Aprovació de la justificació d’una subvenció de l’AMPA de l’EBM 
189/2011 Convocatòria de ple extraordinari i urgent, del dia 16/6/2011 
190/2011 Convocatòria del ple del cartipàs, del dia 22/6/2011 
191/2011 Imposició d’una segona multa coercitiva a Ofirrambla, SL 
192/2011 Transferència de crèdit 
193/2011 Concessió d’una subvenció al CECA 
194/2011 Aprovació de la justificació de dues subvencions de l’Associació de 

Jubilats i Pensionistes 
195/2011 Modificació de les autoritzacions de signatura 
196/2011 Concessió d’accés a informació 
197/2011 Concessió de llicència d’obres, exp. 41/2011 
198/2011 Instruccions econòmiques de funcionament de l’escola bressol “Els 

Tabollets” 
199/2011 Aprovació de la 1a certificació de l’obra d’urbanització del carrer dels 

Remolins d’Aitona 
200/2011 Rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
201/2011 Aprovació de la justificació d’una subvenció de l’Associació Amics de 

Francesc Palau 
202/2011 Advertiment previ a l’execució subsidiària d’una declaració de ruïna 
203/2011 Transferència de crèdit per les dedicacions dels regidors 
204/2011 Declaració d’innecessarietat de llicència urbanística per a la segregació 

d’una finca rústica 
205/2011 Convocatòria de ple ordinari 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 

 
 

3. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’any 2010 
 

Es dóna compte al Ple del decret 154/2011, de 19 de maig, que, transcrit 
literalment, diu: 
 

Atès que s’ha elaborat la liquidació del pressupost de l’any 2010. 
 
Atès que d’acord amb la regla 103.3 de la Instrucció de comptabilitat del 
model normal, la responsabilitat de subministrar informació veraç en què es 
concreta la rendició de comptes és independent de la responsabilitat en la 
qual incorren aquells que adoptaren les resolucions o realitzaren els actes 
reflectits en els esmentats comptes. 
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Vist l’informe de la Intervenció i en ús de les competències que em 
confereix l’article 191.3.2n del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, 
 
RESOLC: 
 

Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010. 

Segon.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri. 

Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Territorial del Govern de la Generalitat, per EACAT, i trametre el fitxer 
XBRL a la Delegació Provincial d’Economia i Hisenda.  

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació pressupostàr ia 3/2011 

 
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 i per aplicar les factures 
que consten al compte 555. 
 
Atès que cal adaptar les bases d’execució al nou cartipàs, introduir-hi algunes 
millores tècniques i afegir-hi el pla estratègic de subvencions per enguany. 
 
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, 1 del PP i els 4 vots en contra 
d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 3/2011, amb el 
detall següent: 
 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Denominació Consignació 
inicial  

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

1-162 Despeses socials 
del personal 

0,00 10,00 10,00 

1-21099 Infraestructures i 
béns naturals. Ex. 

tancats 

0,00 12.244,08 12.244,08 
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1-21299 Edificis i altres 
construccions. Ex. 

tancats 

0,00 3.331,75 3.331,75 

1-21399 Maquinària, 
instal·lacions 
tècniques i 

utillatge. Ex. 
tancats 

0,00 22.342,57 22.342,57 

1-22198 Subministraments. 
Ex. tancats 

0,00 21454,86 21454,86 

1-22699 Despeses 
diverses. Ex. 

tancats 

0,00 704 704 

1-22701 Treballs realitzats 
per altres 

empreses. Ex. 
Tancats 

0,00 77.687,76 77.687,76 

1-46799 A consorcis. Ex. 
Tancats 

0,00 4.836,00 4.836,00 

1-61999 Clavegueram 
Moreria. Ex. 

Tancats 

0,00 18.094,84 18.094,84 

1-60901 Carrer Remolins 262.927,15 1.136,80 264.063,95 

1-60902 Carrer llar 
d’infants 

146.232,62 3.471,09 149.703,71 

1-625 Mobiliari 15.411,61 1.575,55 16.987,16 

2-22699 Despeses 
diverses. Ex. 

Tancats 

0,00 580 580 

2-22799 Treballs realitzats 
per altres 

empreses. Ex. 
Tancats 

0,00 1.742,56 1.742,56 

3-130 Laboral fix 155.804,08 3.965,85 159.769,93 

3-160 Quotes socials 55.429,64 1.308,73 56.738,37 

3-162 Despeses socials 
del personal 

0,00 119,00 119,00 

3-203 Arrendaments de 
maquinària 

0,00 885,00 885,00 
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3-21099 Infraestructures i 
béns naturals. Ex. 

Tancats 

0,00 547,82 547,82 

3-21299 Edificis i altres 
construccions. Ex. 

Tancats 

0,00 8.706,70 8.706,70 

3-21399 Maquinària, 
instal·lacions 
tècniques i 

utillatge. Ex. 
Tancats 

0,00 1.772,13 1.772,13 

3-21599 Mobiliari. Ex. 
Tancats 

0,00 29,50 29,50 

3-22199 Subministraments. 
Ex. tancats 

0,00 34.817,21 34.817,21 

3-22699 Despeses 
diverses. Ex. 

Tancats 

0,00 48.103,64 48.103,64 

3-22799 Treballs realitzats 
per altres 

empreses. Ex. 
Tancats 

0,00 7.341,64 7.341,64 

3-231 Locomoció 0,00 122,75 122,75 

3-48099 A famílies. Ex. 
Tancats 

0,00 257 257 

3-62199 Tanca camp de 
futbol. Ex. tancats 

0,00 36.427,00 36.427,00 

3-62298 Circuit motos 0,00 1.657,90 1.657,90 

3-62299 4a certificació 
poliesportiu. Ex. 

Tancats 

0,00 13.029,80 13.029,80 

3-62204 Edifici 
multifuncional 

2009 

944,80 9.495,20 10.440,00 

3-62599 Mobiliari. Ex. 
tancats 

0,00 1.082,14 1.082,14 

3-780 Subvencions a 
famílies per 
inversions 

0,00 10,00 10,00 
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4-20399 Arrendaments de 
maquinària, 

instal·lacions i 
utillatge. Ex. 

Tancats 

0,00 135,49 135,49 

4-21099 Infraestructures i 
béns naturals. Ex. 

Tancats 

0,00 18.739,22 18.739,22 

4-21399 Maquinària, 
instal·lacions 
tècniques i 

utillatge. Ex. 
Tancats 

0,00 547,50 547,50 

4-22199 Subministraments. 
Ex. tancats 

0,00 144,49 144,49 

4-22799 Treballs realitzats 
per altres 

empreses. Ex. 
Tancats 

0,00 9.976,00 9.976,00 

4-46799 A consorcis. Ex. 
Tancats 

0,00 7.107,67 7.107,67 

4-62399 Electrificació 
Serrabrisa. Ex. 

Tancats 

0,00 8.028,62 8.028,62 

9-162 Despeses socials 
del personal 

0,00 519,37 519,37 

9-122 Retribucions en 
espècie 

0,00 100,00 100,00 

9-130 Laboral fix 159.104,91 6.681,45 165.786,36 

9-160 Quotes socials 74.935,52 2.204,88 77.140,40 

9-20699 Arrendaments 
d’equips per a 

processos 
d’informació. Ex. 

Tancats 

0,00 689,04 689,04 

9-21299 Edificis i altres 
construccions. Ex. 

Tancats 

0,00 87 87 

9-21399 Maquinària, 
instal·lacions 
tècniques i 

0,00 766,12 766,12 
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utillatge. Ex. 
Tancats 

9-22099 Material d’oficina. 
Ex. tancats 

0,00 127,17 127,17 

9-22199 Subministraments. 
Ex. tancats 

0,00 4.225,94 4.225,94 

9-22299 Comunicacions. 
Ex. Tancats 

0,00 346,75 346,75 

9-22499 Primes 
d’assegurances. 

Ex. tancats 

0,00 14.938,98 14.938,98 

9-22699 Despeses 
diverses. Ex. 

Tancats 

0,00 7.668,80 7.668,80 

9-22799 Treballs realitzats 
per altres 

empreses. Ex. 
Tancats 

0,00 31.766,56 31.766,56 

9-23099 Dietes. Ex. 
Tancats 

0,00 2.134,25 2.134,25 

9-231 Locomoció 0,00 229,55 229,55 

9-23199 Locomoció. Ex. 
tancats 

0,00 261,80 261,80 

 

Total altes de crèdits:  456.317,52 € 

 

Finançament que es proposa:  

1) Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 448.270,30 € 

 

2) Baixes per anul·lació 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
existent 

Baixa Consignació 
final 

3-62304 Llum edifici 30.000,00 8.047,22 21.952,78 



      

 12 

multifuncional 

 
 

Total finançament:  456.317,52 € 

 
Segon.- Aprovar inicialment les següents modificacions de les bases d’execució 
del pressupost: 
 

1. S’afegeix un nou apartat a la base d’execució 9a del pressupost, el 4t, 
amb el contingut següent: 
 
D’acord amb l’article 55.2 de l’RD 500/1990, es fa constar l’existència de 
les següents delegacions: 
a) De l’Alcaldia en els regidors amb delegacions específiques: 

l’autorització i compromís de despeses del capítol II del pressupost, 
fins a 2.000 €, per decret d’Alcaldia 185/2011, d’11 de juny. 

b) Del Ple en l’Alcaldia: el compromís de despeses, per acord de Ple de 
22 de juny de 2011. 

 
2. Es modifica l’apartat 2n de la base d’execució 10a del pressupost, el qual 

queda redactat tal com s’indica a continuació: 
 

Les indemnitzacions per raó de serveis de l’Alcaldia i la resta de càrrecs 
electes, comporten el reembossament de les despeses efectuades amb 
justificació prèvia o, alternativament es podran acollir al sistema 
d’indemnitzacions que per a Grup I preveu el Reial Decret 462/2002, de 
24 març, sobre indemnitzacions per raó dels serveis. El personal eventual  
meritarà les seues dietes en el grup primer de la normativa esmentada. 
 
 

3. La base d’execució 12a.1 del pressupost, queda redactada així: 
 
Es poden atorgar subvencions per a finançar el funcionament ordinari de 
les entitats sense afany de lucre, les seues activitats educatives, 
culturals, esportives i de lleure i les inversions en béns inventariables, 
d’acord amb les bases següents. 
 

4. S’afegeix un punt 3r a la base d’execució 12a, amb el següent contingut: 
 
D’acord amb l’article 8.1 de la Llei general de subvencions, es fa constar 
que els objectius i efectes que pretén l’Ajuntament d’Aitona amb 
l’atorgament d’ajuts és millorar la vida educativa, cultural, esportiva i 
lúdica dels habitants d’Aitona, i assolir una oferta d’activitats més plena, 
en el termini de vigència del pressupost i de les seues pròrrogues, i amb 
els costos que es preveuen en les corresponents aplicacions 
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pressupostàries, amb un finançament 100% municipal, supeditat sempre 
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 

5. La base d’execució 32.1.a) queda redactada així: 
 
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. 
 

6. El contingut actual de la base d’execució 40a passa a ser el punt primer 
de l’esmentada base, i s’afegeix un punt segon, amb el contingut que 
s’indica seguidament: 

 
Amb la finalitat de garantir un adequat exercici del control financer, s’imposa 
als concessionaris de serveis públics i del domini públic municipal les 
següents obligacions: 
 
a)    Portar una comptabilitat separada, referida a la concessió prestada al 

municipi d’Aitona, de manera que es puguin determinar els seus costos i 
identificar qualsevol activitat que exerceixi diferent de les corresponents a 
la concessió inicial. 

b) Presentar anualment a l’Ajuntament, per a la seva fiscalització per la 
Intervenció, i abans d’acabar el termini per a presentar l’autoliquidació de 
l’impost de societats, el compte de pèrdues i guanys aprovat per l’òrgan 
competent de l’empresa i presentat en els registres que corresponguin, 
en el qual compte s’hauran de diferenciar les partides del contracte 
concessional prestat a Aitona i de la resta de serveis complementaris; 
també caldrà presentar en el mateix termini el balanç de situació de l’any 
vençut; ambdós documents comptables referits exclusivament al servei 
objecte de concessió. 

c)    Realitzar, al seu càrrec, les auditories que l’Ajuntament li requereixi, 
prèvia acceptació municipal dels auditors que les hagin de realitzar, i 
sotmetre’s als controls de la Intervenció municipal. 

 
 
7. S’afegeix un capítol VII, amb el següent contingut: 
 

CAPÍTOL VII. FRACCIONAMENTS I AJORNAMENTS 
 
Base 42a. Dispensa de garanties 
 
D'acord amb el que estableix l'article 82.2 a) de la Llei General tributària, 
es fixa la quantitat de 6.000,00 € com a límit per a l'exempció de 
garanties en fraccionaments i ajornaments. Aquest import es refereix al 
principal del deute. 

 
8. S’afegeix una base transitòria, amb el següent text: 
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L’obligació prevista a la base d’execució 40.2 a) serà aplicable als 
contractistes a partir de l’1 d’octubre de 2011 i la prevista a la lletra c) de 
la mateixa base 40.2, només als nous concessionaris. 

 
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.  

 
 

5. Aprovació d’un reconeixement extrajudicial de cr èdits 
 

Atès que cal aprovar despeses de l’any 2010, els documents acreditatius de les 
quals no han estat emesos fins l’any 2011. 
 
Atès que cal aplicar també al pressupost les factures que consten al compte 555, 
que són les pagades sense consignació pressupostària. 
 
Atès que d’acord amb l’article 176.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals, amb càrrec als crèdits de l’estat de despeses només es podran 
contraure obligacions derivades de despeses realitzades en l’exercici, excepte 
en cas de reconeixement extrajudicial. 
 
Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, que atribueix al Ple aquesta 
competència. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de les despeses de l’any 2010, els documents 
acreditatius de les quals no s’han emès fins l’any 2011, que consten en la relació 
adjunta, per import total de 11.477,99 €. 
 
Segon.- Aprovar el reconeixement de les factures pagades sense consignació 
pressupostària, que són les que consten al compte 555 del balanç de situació, 
per import total de 431.199,32 €. 
 
Tercer.- El reconeixement de l’obligació es produirà una vegada publicada 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits 3/2011. 
 
 
Sotmès cada punt a votació, s’obtenen els següents resultats: 
 

• El punt 1 s’aprova amb els 6 vots a favor de CiU, els 4 vots en 
contra d’ERC i 1 vot en blanc del PP. 

 
• El punt 2 s’aprova amb els 4 vots a favor d’ERC i els 6 vots en 

blanc de CiU i 1 del PP. 
 

• El punt 3 s’aprova per unanimitat. 
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6. Aprovació dels preu públics de casal d’estiu i e stades estivals 
 
Atès l’article 41 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, en endavant TRLRHL, que estableix 
que els ens locals poden establir preus públics per a la prestació de serveis, si 
no concorre cap de les circumstàncies especificades a la lletra B) de l’article 20.1 
del text legal esmentat. 
 
Atès que els preus públics no són tributs, segons l’article 2.1 b) del TRLRHL, el 
procediment per a la seua aprovació és el regulat a l’article 47 del TRLRHL, amb 
exclusió del règim fixat als articles 15 a 19, que queda reservat per a les 
ordenances fiscals, tal com ha considerat el Tribunal Suprem, en sentència de 14 
d’abril de 2000. 
 
Atès que cal establir els preus públics per als serveis de casal d’estiu i estades 
estivals a l’escola bressol, i que es considera que cal fer ús de la possibilitat 
prevista per l’article 44.2 del TRLRHL, en existir raons socials, benèfiques i 
d’interès públic que fan aconsellable que l’ajuntament estableixi els preus per 
sota del cost del servei prestat. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Aprovar el preu públic del casal de vacances amb finalitats esportives 
per a infants majors de 3 anys, amb el següent detall: 
 
Concepte Preu amb IVA 
Casal de vacances, matí o tarda, cada mes 120 euros 
Casal de vacances, matí o tarda < 15 dies 80 euros 
Casal de vacances, tot el dia, cada mes 180 euros 
Casal de vacances, tot el dia < 15 dies 120 euros 
 
 
Segon.- Aprovar els preus públics de les estades estivals a l’escola bressol, amb 
el següent detall: 
 
Concepte Preu amb IVA 
Horari matiner 8:00-9:00 20 €/mes 
Activitats lleure matí 9:00 -13:00 120 €/mes 
Activitats de lleure matí i tarda 9:00-13:00 i 15:00-17:00 150 €/mes 
Servei de menjador i descans 12:00-15:00 90 €/mes 
Horari berenar 17:00-18:00 20 €/mes 
  
Tercer.- L’obligació de pagar els preus públics l’han de suportar els pares, mares 
o tutors dels menors inscrits, i naix quan s’inicia la prestació del servei o es 
realitza l’activitat. Quan per causes no imputables a l’obligat al pagament dels 
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preus públics, aquest servei no es porti a terme, es retornarà l’import 
corresponent, a prorrata per dies. 
 
Quart.- Els preus públics s’exigeixen en règim d’autoliquidació. 
 
Cinquè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seua 
executivitat immediata. 
 
 
7. Aprovació inicial de la segona modificació d’ord enances fiscals 
 
Atès que cal modificar l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa de 
serveis a menors d’edat, de cara al nou curs escolar. 
 
Atès que es considera que cal incloure a l’ordenança fiscal número 7, reguladora 
de les taxes per activitats administratives que no siguin de meritació periòdica, la 
concessió de llicència de parcel·lació i les declaracions d’innecessarietat. 
 
Atès que a la mateixa ordenança hi ha inclosa la concessió de llicències de 
primera ocupació, i que l’avantprojecte de Llei “òmnibus” preveu de substituir-la 
per una comunicació prèvia, es considera convenient de fer l’adequació 
corresponent a l’ordenança fiscal, de forma preventiva. 
 
Atès que l’ordenança també preveu taxes pels expedients d’activitats, i es remet 
a la Llei 20/2009, n’han quedat fora, fins ara, les activitats sotmeses només a la 
legislació d’incendis, centres de culte o d’espectacles públics, cosa que cal 
esmenar.   
 
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 els 4 vots en contra 
d’ERC: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents, la derogació 
de l’apartat 2n de l’article 7.2 de l’ordenança fiscal número 6, reguladora de la 
taxa de serveis a menors d’edat, i la nova redacció de l’article 6, que serà la 
següent: 
 
Article 6. Quota tributària 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Concepte Import 
1. Curs Escola Bressol “Els Tabollets”  
Matrícula 100,00 euros alumne/any 
Material escolar  50,00 euros alumne/any 
Matí i tarda   165,00 euros alumne/mes 
Mitja jornada   90,00 euros alumne/mes 
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Servei d’acollida   30,00 euros alumne/mes 
Servei postescolar   30,00 euros alumne/mes 
Servei de menjador (10 o més dies) 120,00 euros alumne/mes 
Menjador esporàdic (fins a 10 dies) 7,00 euros alumne/dia 
2. Estades estivals a l’Escola Bressol  
Horari matiner 8:00-9:00 20 €/mes 
Activitats lleure matí 9:00 -13:00 120 €/mes 
Activitats de lleure matí i tarda 9:00-13:00 i 
15:00-17:00 150 €/mes 
Servei de menjador i descans 12:00-15:00 90 €/mes 
Horari berenar 17:00-18:00 20 €/mes 
3. Casal d’estiu  
Casal de vacances, matí o tarda, cada mes 120 euros 
Casal de vacances, matí o tarda < 15 dies 80 euros 
Casal de vacances, tot el dia, cada mes 180 euros 
Casal de vacances, tot el dia < 15 dies 120 euros 
4. Altres activitats  

Altres activitats amb menors   Màxim 100 euros/mes 
 
2. L’import concret de les altres activitats amb menors 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 als epígrafs corresponents, de forma que en cap cas se sobrepassi el 
cost del servei. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i propers, les següents 
modificacions de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per activitats 
administratives i prestació de serveis que no siguin de meritació periòdica: 
 
 
Article 5.1 
 
Epígraf Fet imposable Euros 
3r Documents urbanístics   

6. 
Concessió de llicències o verificació de comunicacions 
prèvies de primera ocupació, per cada unitat aprofitable 65,00 

13. 
Concessió de llicències de parcel·lació, per cada finca 
resultant 65,00 

14. 
Declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació, 
per cada finca resultant 65,00 

6è Expedients d’activitats   

1. 

Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental, 
d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o 
centres de culte, sotmeses a autorització de la Generalitat 300,00 
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2. 

Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental, 
d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o 
centres de culte, sotmeses a llicència de l’Ajuntament 200,00 

3. 

Verificació de comunicacions prèvies d’activitats 
subjectes a la legislació ambiental, d’incendis, 
espectacles públics, activitats recreatives o centres de 
culte, no sotmeses a autorització de la Generalitat ni a 
llicència de l’Ajuntament 

 
 
 
 

150,00 
 
 
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.  
 
Cinquè.- La modificació de l’ordenança fiscal número 6 entrarà en vigor l’1 de 
setembre de 2011 i la de la número 7, l’endemà de la seua publicació al BOP. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas es queixa, en nom del seu grup, que la taxa de l’escola 
bressol passa de 50 € de quan manaven ells a 165 €, en només dos anys, i que 
està clar que tot puja, però aquest augment el considera abusiu, tot i ser 
conscients que el servei és deficitari i afegeix que, per aquest motiu, van fer la 
llar d’infants tan barata com van poder. 
 
El Sr. Jaume Izcara opina que les coses deficitàries no porten enlloc i que, a poc 
a poc, s’han d’anar equiparant a les pujades de sou, etc., i que, a més, avui les 
finances municipals no estan per tirar coets, per la qual cosa conclou que a poc a 
poc la taxa s’ha d’anar augmentant. 
 
L’alcaldessa fa un resum de l’estudi de costos, i manifesta que amb l’increment, 
el servei encara serà molt deficitari. Reconeix que als pares els suposarà un 
augment, però que, per contra, l’Ajuntament demanarà subvencions per a les 
famílies amb menys recursos.  
 
 
8. Aprovació de la proposta de festes locals per l’ any 2012 
 
Atesa l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, per la qual s’estableix el calendari 
oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2012. 
 
Atès l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local. 
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Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, que indica que la 
competència per establir les dues festes locals correspon al Ple. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Únic.- Proposar al Departament de Treball de la Generalitat les següents dates 
com a festes locals per a l’any 2012: 
 
18 de maig i 2 de setembre 
 
 
9. Aprovació del certificat de final d’obra de la u rbanització del C/ Joan XXIII 
 
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 maig de 2011. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i els 4 vots en contra 
d’ERC: 
 
Únic.- Aprovar la certificació final de les obres d’urbanització del carrer de Joan 
XXIII d’Aitona. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas raona el vot contrari del seu grup pel fet que consideren 
que no era un carrer prioritari, i que si haguessin seguit al govern els 50.000 € de 
la Diputació que s’hi van destinar s’haurien invertit en l’escorxador. Que potser 
l’haguessin acabat fent, però no era una prioritat. Afegeix que aquest carrer ha 
costat al poble més de 70.000 € i pregunta d’on han tret els diners. 
 
El Sr. Jaume Izcara considera que això no té res a veure amb el que es vota, 
que si el carrer està en condicions d’estar aprovat no hi ha d’haver cap problema. 
 
L’alcaldessa diu que el carrer ha costat uns 146.000 €, 50.000 dels quals 
aportats per la Diputació. Que l’equip de govern va sol·licitar la subvenció per 
aquest carrer, perquè feia anys que no es feien carrers, excepte un tram del 
carrer Molí, i es va apostar i es vol seguir apostant per aquí. Remarca que tant 
l’equip de govern del 2010 com l’actual faran carrers. Afegeix que l’import dels 
70.000 € creu que és correcte, i que han sortit del pressupost municipal. Que el 
90% era a pagar els veïns, però l’ajuntament tenia molta façana, com passa al 
carrer Remolins amb l’edifici multifuncional. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que és diferent. 
 
El Sr. Pau Blanco explica que la subvenció de 50.000 € que va anar al carrer de 
Joan XXIII no van tindre temps de demanar-la ells, que l’haurien destinat a 
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l’escorxador, i que el carrer de Remolins ja el tenien projectat, de forma que 
l’anterior equip sí que feia carrers, però que quan van entrar van mirar què feia 
falta al poble i en això es van centrar. Sobretot en edificis, sí, però també en 
carrers. 
 

 
10. Declaració de parcel·la sobrera i desafectació del domini públic 
 
Atès que l’article 12.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya 
(en endavant, RPEL), aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre, estableix 
que són parcel·les sobreres les porcions de terreny de propietat dels ens locals 
que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no són 
susceptibles d’ús adequat. 
 
Atès que d’acord amb l'article 20.2 del RPEL, en relació amb el 12.2, per declarar 
un terreny parcel·la sobrera es requereix un expedient de qualificació jurídica que 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils, i resoldre per 
acord adoptat per la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació en cas que comporti la desafectació de béns de domini públic. 
 
Atès que arran del canvi de traçat del camí de Fraga a Saidí, una part d’aquest 
camí ha quedat desplaçada cap a la dreta, i que la part originària ha perdut 
implícitament l’afectació que tenia a l’ús general. 
 
Atès que per provisió d’Alcaldia de 19 d’abril de 2011 es va incoar un expedient 
de desafectació i declaració de parcel·la sobrera d’una part del camí de Fraga a 
Saidí, (polígon 12, parcel·la 9006), de 250 m², que limita, al nord i a l’est, amb la 
parcel·la 46, a l’oest amb la 163, ambdós del mateix polígon, i al sud amb la 
8273246BF8987S0001LF. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 63, de 30 d’abril de 2011, i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Desafectar del domini públic una part del camí de Fraga a Saidí, 
(polígon 12, parcel·la 9006), de 250 m², que limita, al nord i a l’est, amb la 
parcel·la 46, a l’oest amb la 163, ambdós del mateix polígon, i al sud amb la 
8273246BF8987S0001LF, d’acord amb el plànol que consta a l’expedient. 
 
Segon.- Declarar parcel·la sobrera la part de camí desafectada. 
 
Tercer.- Sol·licitar l’alta del nou bé al Cadastre i efectuar les modificacions 
corresponents a l’inventari de béns. 
 
 
11. Afectació d’un bé al domini públic 
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Aquest Ajuntament és propietari de l’immoble ubicat al polígon 20, parcel·la 67 
d’Aitona, qualificat com a bé patrimonial i que actualment no es troba destinat a 
cap ús específic. 
 
L’esmentat immoble pot ser d’utilitat per a l’ampliació del vial al qual afronta, atès 
que precisament es tracta d’un revolt; per aquest motiu es considera oportú 
afectar-lo a l’ús general. 
 
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 18 de maig de 2011 es va iniciar un expedient 
d’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble ubicat al polígon 20, parcel·la 
67 i que consta inscrit a l’inventari de béns municipal amb el número 204 de 
l’epígraf III.1, per tal de procedir a afectar-lo a l’ús general. 
 
Atès que l’enginyera tècnica agrícola ha informat sobre l’oportunitat d’aquesta 
afectació, i que la Secretaria municipal 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. 76, de 26 de maig de 2011, i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
El Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Afectar a l’ús general el bé patrimonial consistent en l’immoble ubicat al 
polígon 20, parcel·la 67 i que consta inscrit a l’inventari de béns municipal amb el 
número 204 de l’epígraf III i al Registre de la Propietat núm. 2 de Lleida com a 
finca 4093. 
 
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. 
 
 
12. Cessió gratuïta d’un bé patrimonial 
 
Per acord de Ple de 31 de gener de 2003, es va aprovar, per unanimitat, el 
següent: 
 

PRIMER.- Cedir gratuïtament a la Congregació de Carmelites Missioneres 
Teressianes 0.7373 Ha. Del següent terreny propietat de l’Ajuntament, 
transmetent-se la propietat i la possessió d’aquest 
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Peça de terreny i regadiu en terme d’Aitona i partida Serrallarga de 
superfície 7.8842 Ha. Que confronta: Nord Francisco Bosch Coral i 
Ajuntament; al sud Carmelitas Misioneras Teresianas i cami, a l’est 
Carmelitas Misioneras Teresianas i Ajuntament, i a l’oest Dolores Lopez 
Pardell i Ajuntament. Polígon 5 Parcel·la 32. 
Es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Figura com a propietat de l’Ajuntament en el Padró Cadastral de l’IBI de 
naturalesa rústica. 
 
SEGON.-  Que es procedeixi a la inscripció en el Registre de la Propietat 
del bé esmentat procedint-se  en compliment del que estableixen els 
articles 36 del Reglament de Béns, 206 de la Llei Hipotecaria i 303 del 
Reglament Hipotecari, a l’expedició de certificació, per duplicat exemplar, 
pel Secretari de la Corporació, en relació a l'Inventari de Béns o documents 
oficials existents amb els requisits assenyalats a l’ article 303 del 
Reglament Hipotecari. 
 
TERCER.- La cessió restarà condicionada a les següents clàusules: 
 
a) Al condicionament de la porció de terreny cedit amb la finalitat de 
millorar l’indret de la “ Cova del Pare Palau “. Aquest condicionament, del 
qual es presentarà el corresponent projecte a l’Ajuntament, es realitzarà en 
el termini de cinc anys a comptar des del dia següent a la signatura de 
l’escriptura pública de segregació. 
b) S’estableix la possibilitat de prorrogar el termini fixat en la clàusula 
anterior per un període de cinc anys mes, previ l’acord de la corporació i 
una vegada s’hagin avaluat les circumstàncies concurrents i sempre abans 
de la finalització del termini inicial concedit de 5 anys. 
c) El terreny objecte de la cessió restarà afectat perpètuament al fi 
públic que condiciona la present cessió, és a dir a millorar l’indret de “ La 
Cova del Pare Palau “. En conseqüència s’estableix l’obligació referent a 
què el destí del bé cedit es mantingui de forma continuada. 
d) En el supòsit d’incompliment d’aquestes condicions, per tant si el 
be cedit no és objecte del corresponent condicionament  en el termini fixat 
o deixa de ser-hi destinat, el terreny revestirà automàticament de ple dret al 
patrimoni de l’ajuntament, per la qual cosa per a la reversió serà suficient 
l’acta notarial de constatació de fets notificada en forma legal perquè la 
reversió produeixi els seus efectes. 
e) En el supòsit que operi la reversió l’ajuntament tindrà dret a rebre 
si s’escau el valor dels danys i perjudicis causants i del detriment 
experimentat pels béns. 
f)   En el supòsit de desaparició de la congregació la destinació del 
terreny únicament es podrà realitzar a favor d’altres entitats públiques o 
privades sense ànim de lucre i amb la mateixa finalitat. D’altra manera 
opera la reversió atès la mancança de la finalitat objecte de la cessió. 
g) Serà necessari que la congregació esmentada accepti la cessió 
del terreny en els termes exposats en les clàusules precedents, la qual 
cosa quedarà reflectit en el corresponent document que a l’efecte es 
redacti entre les parts. 
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h) Les despeses d’escriptura i inscripció en el registre seran de 
compte de la Congregació. 
 
QUART.- Sotmetre el present expedient a informació pública pel termini de 
trenta dies, durant els quals es podran formular reclamacions o 
al·legacions. 
 
CINQUÈ.-  Donar compte de l’expedient al Departament de Governació de 
la Generalitat per donar compliment a l’establert a l’art. 49 del decret 
336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament del Patrimoni dels 
Ens Locals. L'eficàcia de l’acord resta condicionada al compliment d’aquest 
requisit. 
 
SISÈ.- Facultar a l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui procedent 
perquè formalitzi la cessió esmentada.  

 
L’expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat al 
BOP núm. 147, de 7 de desembre de 2002, i no s’hi va presentar cap 
reclamació, segons certificat emès per la secretària el dia 6 de febrer de 2003. 
 
Seguidament, en data 11 de febrer, l’expedient es va trametre a la Direcció 
General d’Administració Local que, el 18 de març de 2004, va justificar la 
recepció de l’expedient tramès per aquest Ajuntament relatiu a la cessió gratuïta 
d’una porció de 7.373 m² de la parcel·la 32, de propietat municipal, situada al 
polígon 5 del cadastre de rústica, a la partida Serrallarga d’aquest terme 
municipal, valorada per l’arquitecta del Consell Comarcal del Segrià en 1.273,98 
euros, a favor de la Congregació de Carmelites Missioneres Teressianes, per a 
la seva agregació a la finca propietat de la Congregació, amb la finalitat de 
millorar aquell paratge i rehabilitar-lo, fins i tot com a casa d’espiritualitat per 
l’acolliment de peregrins i, alhora, comunicava que no es trobava inconvenient 
perquè es dugui a terme la cessió esmentada, sempre que es compleixin els 
preceptes legals i reglamentaris en vigor i, en especial, el que preveuen els 
articles 211 i 212 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per acord de Ple de 2 d’octubre de 2006, es va aprovar de nou l’alienació, en els 
següents termes: 

 
I. CEDIR amb caràcter gratuït i permanent a les Monges Carmelites 
Misioneres Teresianes la plena propietat del bé immoble municipal i de 
qualificació patrimonial, situat a la partida Serrallarga del terme municipal 
d’Aitona, parcel.la 5 del polígon 32 per destinar-lo a a ajardinar i 
acondicionar els voltants de la “Cova del Pare Palau”. 
  
II. FIXAR en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats 
de la cessió. 
 
III. DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar 
afectat al mateix fi,  revertirà automàticament de ple dret al patrimoni 
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d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la 
no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió 
produeixi efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, 
el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels 
béns. 
 
IV. FACULTAR l’alcalde a signar tots els documents públics i privats 
necessaris per executar els acords anteriors. 
 

El dia 4 d’octubre de 2006 s’atorgà l’instrument públic de cessió amb base a 
l’últim dels acords i, presentat al Registre de la Propietat núm. 2 de Lleida, el dia 
22 de novembre, per a la seua inscripció, es va acordar de suspendre la 
inscripció per tal que se substituís la condició resolutòria que constava a 
l’escriptura per un pacte de reversió, del qual calia precisar la durada. 
 
Posteriorment, hom constatà que la voluntat d’ambdues parts no era la de cedir 
la totalitat de la finca sinó únicament la superfície que constava a l’acord de l’any 
2003. 
 
Per tot plegat, cal adoptar un nou acord que permeti inscriure la cessió, però 
limitada als 7.373 m² previstos inicialment. 
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat: 
 
Primer.- Rectificar l’escriptura 1496/2006, de la Notaria de Seròs, per tal que la 
cessió gratuïta que s’hi fa no sigui de la totalitat de la finca registral 4422, sinó 
només de 0,7373 ha. 
 
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 inicial de cessió, i s’ha de mantenir durant els 99 
anys següents, de forma que si 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 notarial de constatació de fets, 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 amb una finca registral existent per 
crear-ne una de nova, 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. 
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Cinquè.- Facultar l’alcaldessa, tan àmpliament com en dret escaigui, perquè 
formalitzi la cessió esmentada. 
 
El Sr. Gerard Salinas expressa que el seu vot favorable és coherent amb l’emès 
l’any 2003 pels aleshores representants d’Esquerra, que també va ser favorable. 
 
 
13. Mocions 
 
El Sr. Gerard Salinas, en nom del grup d’Esquerra, presenta les següents 
mocions: 
 

Moció de suport a l’Ajuntament de Les Borges Blanqu es 
 

Davant la citació judicial, com a imputats, de l’alcalde i de la regidora de festes 
de l’Ajuntament de Les Borges Blanques, motivada pel desgraciat accident 
produït al Pavelló Municipal “Francesc Macià” durant la celebració de la festa del 
cap d’any del 2.009, aquest grup municipal d’Esquerra vol manifestar el seu 
suport explícit als imputats i vol fer constar el següent: 
 
1r.- Que des de sempre els ajuntaments dels pobles han estat sensibles a les 
necessitats i interessos dels ciutadans, especialment els més joves, i han 
organitzat balls i altres activitats d’esbarjo de la població, suplint la inexistència 
d’oferta empresarial a les poblacions petites. Les activitats d’esbarjo que 
organitzen els consistoris (teatre, festes, etc...), tot i suposar una considerable 
despesa econòmica, es fan per evitar els desplaçaments i les seves 
conseqüències negatives, així com perquè faciliten la relació entre les persones i 
cohesionen la població. En cap cas amb el propòsit de fer una competència 
irregular a empreses explotadores de sales de festa. 
 
2n.- Les declaracions i l’actuació dels representants de l’associació empresarial 
que impulsa el procediment judicial donen a entendre que, més que justícia, el 
que pretenen és fer un escarment als ajuntaments per tal que, en el futur, 
s’abstinguin d’organitzar balls i espectacles als municipis, destinats bàsicament a 
persones que, en cap cas, anirien a les sales de festa, els interessos de les 
quals pretén defensar l’associació empresarial.  
 
3r.- Sens perjudici del que resolgui l’autoritat judicial, considerem injust que uns 
regidors es vegin imputats per raó del seu càrrec, com a conseqüència d’un 
desgraciat accident que podia haver succeït en qualsevol altre lloc, moment o 
circumstància. Utilitzar els legítims sentiments d’una família per intentar obtenir 
hipotètics beneficis econòmics demostra el mal estil dels dirigents de l’associació 
empresarial esmentada. 
 
Així doncs, s’acorda: 
 
1. El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, expressa el seu suport a l’alcalde i a la 
regidora de les Borges Blanques, i demanem alhora que imperi el sentit comú en 
tot aquest malaurat i indesitjat conflicte. 
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2. Fer arribar aquest acord a l’alcalde i a la regidora de festes de Les Borges 
Blanques, als Ajuntaments, als Consells Comarcals, a les Diputacions 
Provincials, a la FMC, a la ACM i a altres institucions amb la finalitat d’adherir-se 
a aquesta moció i així, donar-hi suport institucional. 
 
 

Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les 
emissions de TV3 al País Valencià  

 
Les emissions de TV3 al País Valencià s’han pogut veure gràcies a l’esforç i al 
treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià. 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la 
Generalitat Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president 
Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s’ha 
vist obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 
en aquest territori. 
 
Tal com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta 
Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha 
pres la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és 
provocat per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La 
nostra entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer 
efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho 
és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de constrenyiment i 
embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de 
Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves multes que 
significarien 120.000 euros més cada mes.” 
 
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la 
normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions 
entre Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia 
tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta 
d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir 
l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat 
informativa i de llibertat d’expressió. 
 
És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra proposa l’aprovació 
dels acords següents: 
 
1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País Valencià 
són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la pluralitat 
informativa i la promoció de la llengua. 
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3. Refermar el nostre suport a l’arribada d’un acord entre els governs de 
Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió 
autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demana al Govern de 
Catalunya que consideri una prioritat el tancament d’aquest acord el més aviat 
possible. 
 
4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de 
la Generalitat Valenciana i a ACPV. 
 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta el seu suport tant a la 1a moció com a la 2a, atès 
que considera que el PP no està en contra de les emissions de TV3, sinó que es 
tracta d’un problema d’infraestructures, i confia que quan se solucioni aquest 
problema, la Generalitat Valenciana donarà permís a TV3. 
 
Les dues mocions s’aproven per unanimitat. 
 
 
14. Informes d’Alcaldia 
 
L’alcaldessa explica que s’ha començat a urbanitzar el carrer Remolins i explica 
els desperfectes trobats a l’escola bressol, sobre els quals es farà una reunió 
amb els tècnics a la qual convida tots els regidors. També els convida a la festa 
de les pubilles i a la del futbet.  
 
 
15. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
16. Precs i preguntes 
 
L’alcaldessa, primerament, adverteix que les preguntes s’han d’adreçar a 
l’Alcaldia i que, si ho considera convenient, delegarà la resposta en el regidor de 
l’àrea corresponent. 
 
Es formulen les següents preguntes: 
 
El 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. 
 
El Sr. Jaume Izcara: Què farà l’equip de govern amb els desperfectes trobats a 
l’escola bressol? Es demanaran responsabilitats? De quina manera? A qui? 
 
L’alcaldessa comunica que s’estudiaran les pregunten i es respondran al proper 
Ple ordinari. 
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I essent les vint-i-dues hores, 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 14 d’octubre de 2011 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366260 E i l’última la número 366273 E. 
 
Aitona, 17 d’octubre de 2011 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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