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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2012 
Caràcter: ordinària 
Data:  dimecres, 4 d’abril 
Horari: de les 14:05 a les 16:00 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 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
Abel Mestre Roca, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació inicial d’un plec de clàusules 
4. Exempcions de visats 
5. Delegació de facultats de recaptació en via executiva  
6. Aprovació d’un expedient de reconeixement de crèdits  
7. Aprovació inicial de la primera modificació d’ordenances fiscals 
8. Aprovació inicial de reglaments 
9. Aprovació inicial de la modificació i refosa de les NN. SS. 
10. Proposta de declaració de l’ermita de Sant Joan de Carratalà com a BCIL 
11. Aprovació d’uns estatuts  
12. Aprovació d’un conveni amb el Consell Comarcal del Segrià 
13. Desafectació de béns i declaració de parcel·les sobreres 
14. Cessió gratuïta de part d’un bé patrimonial 
15. Mocions 
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16. Informes  
17. Assumptes d’urgència 
18. Precs i preguntes 

 
 
En primer lloc, l’alcaldessa felicita el Sr. Jaume Izcara pel seu nomenament com 
a diputat provincial i li desitja molt d’encert. 
 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
S’aproven, per unanimitat, els esborranys d’actes dels plens de 29 de novembre i 
13 de desembre de 2011. 
 
 
2. Donar compte dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

 Decret 385/2011, de devolució d’ingressos indeguts de clavegueram 
 Decret 386/2011, de resolució d’un recurs de reposició i devolució 

d’ingressos indeguts d’escombraries 
 Decret 387/2011, de resolució d’un recurs de reposició i anul·lació de 

rebuts de taxes de l’any 2008 
 Decret 388/2011, d’aplicació de prorrateig de la quota i devolució de part 

d’un rebut d’escombraries 
 Decret 389/2011, de concessió de llicència de primera ocupació 
 Decret 390/2011, de concessió de llicència d’ús del domini públic 
 Decret 391/2011, de signatura d’un conveni amb la Fundació del Món 

Rural 
 Decret 392/2011, de fraccionament i ajornament d’un deute 

d’escombraries 
 Decret 393/2011, de devolució d’ingressos indeguts d’escombraries 
 Decret 394/2011, de devolució d’ingressos indeguts d’escombraries 
 Decret 395/2011, d’aprovació del plec de clàusules del camí de 

Llardecans 
 Decret 396/2011, de resolució d’un recurs de reposició i confirmació de 

rebuts de taxes dels anys 2009 i 2010 
 Decret 397/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 39/2007 
 Decret 398/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 81/2011 
 Decret 399/2011, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

48/2011 
 Decret 400/2011, de reconeixement extrajudicial de crèdits  
 Decret 401/2011, de modificació de dos decrets 
 Decret 402/2011, de concessió de llicència d’obres, exp. 135/2011 
 Decret 403/2011, d’aprovació de factura 



      

 3

 Decret 404/2011, d’acomiadament de personal laboral indefinit 
 Decret 405/2011, d’acomiadament de personal laboral indefinit 
 Decret 406/2011, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent 
 Decret 407/2011, d’accés a informació municipal 
 Decret 408/2011, de modificació no substancial d’una llicència ambiental 
 Decret 409/2011, de devolució d’ingressos indeguts 
 Decret 410/2011, sobre alta al servei d’aigua  
 Decret 411/2011, de transmissió d’una llicència ambiental 
 Decret 412/2011, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

72/2011 
 Decret 413/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

127/2011 
 Decret 414/2011, d’aprovació de la justificació d’una subvenció del 2010 
 Decret 415/2011, de fraccionament i ajornament de deutes 
 Decret 416/2011, de suspensió provisional d’obres  
 Decret 417/2011, d’incoació d’expedient sancionador  
 Decret 418/2011, de nomenament de mesa de contractació 
 Decret 419/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials del novembre 
 Decret 420/2011, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte 

d’obres 
 Decret 421/2011, d’adjudicació del contracte d’obres de millora del camí 

de Llardecans 
 Decret 422/2011, d’aprovació de dos factures 
 Decret 423/2011, d’aprovació de despeses de locomoció de personal i/o 

alts càrrecs 
 Decret 424/2011, d’adjudicació del nínxol A045 
 Decret 425/2011, de baixes d’ofici per inscripció indeguda 
 Decret 426/2011, d’aprovació d’una onzena transferència de crèdits 
 Decret 427/2011, de quarta generació de crèdits 
 Decret 428/2011, d’aprovació de factures del novembre 
 Decret 429/2011, d’aprovació de factures del desembre 
 Decret 430/2011, d’aprovació de nòmines i quotes socials del desembre 
 Decret 431/2011, d’aprovació de pagues extres 
 Decret 1/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 1/2012 
 Decret 2/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 1/2012 
 Decret 3/2012, d’aprovació de quitances 
 Decret 4/2012 de correcció d’errades de la plantilla i l’RLT, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- S’esmena la denominació del lloc de treball número 11 de la 
relació/catàleg de llocs de treball per l’any 2012, de forma que, on diu: 
“Peó” hi ha de dir: “Tècnica superior educació infantil”. 
Segon.- A la plantilla de personal laboral per a l’any 2012, se suprimeix la 
columna “A amortitzar”, amb efectes a 1 de gener de 2012. La informació 
corresponent a les places que cal amortitzar ja es detalla correctament a 
la columna denominada “Observacions”. 
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Tercer.- Publicar el corresponent edicte de correcció d’errades al BOP i al 
DOGC. 
Quart.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació. 

 
 Decret 5/2012, de contractació de màxima urgència, la part resolutòria del 

qual, diu: 
 

Primer.- Fer constar que el dia 22 de desembre es va acordar de 
contractar, del 27 de desembre al 5 de gener, ambdós inclosos, com a 
cas de màxima urgència, la Sra. Noemí Reñé Camí, com a directora del 
casal de vacances i com a treballadora temporal.  
Segon.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
 Decret 6/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 133/2011 
 Decret 7/2012, de resolució d’un recurs de reposició sobre el C/ Coma, 

17 
 Decret 8/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 61/2011 
 Decret 9/2012, de devolució de part d’un rebut d’escombraries 
 Decret 10/2012,  d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. 137/2011 
 Decret 11/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 134/2011 
 Decret 12/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 132/2011 
 Decret 13/2012, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 2n 

semestre de 2010 
 Decret 14/2012, d’aprovació de dos factures 
 Decret 15/2012, de resolució d’un expedient de protecció de la legalitat 

urbanística, 162/2011 
 Decret 16/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 92/2011 
 Decret 17/2012, d’aprovació d’una primera transferència de crèdits 
 Decret 18/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 35/2011 
 Decret 19/2012, de resolució d’una reclamació prèvia a la via laboral 
 Decret 20/2012, de resolució d’una reclamació prèvia a la via laboral 
 Decret 21/2012, de delegació de facultats 
 Decret 22/2012, de transmissió provisional del nínxol 361  
 Decret 23/2012, de transmissió provisional del nínxol 154  
 Decret 24/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 128/2011 
 Decret 25/2012, pel qual es deixa sense efecte una declaració de ruïna 
 Decret 26/2012, de correcció d’errades de diverses resolucions 
 Decret 27/2012, sobre denegació de la devolució de fiances a Funerària 

Borràs 
 Decret 28/2012, de denegació de llicència d’obres, exp. 6/2012 
 Decret 29/2012, de correcció d’errades de diverses resolucions 
 Decret 30/2012, de resolució d’un recurs de reposició sobre l’ICIO 
 Decret 31/2012, d’imposició d’una setena multa coercitiva a Ofirrambla, 

SL 
 Decret 32/2012, de concessió de llicència de primera ocupació 
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 Decret 33/2012, de correcció d’errades de diverses resolucions 
 Decret 34/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 35/2012, de pròrroga de llicència d’obres, exp. 60/2008 
 Decret 36/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

86/2010 
 Decret 37/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 111/2011 
 Decret 38/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, C/ Pare 

Palau, 82 
 Decret 39/2012, de reversió del dret funerari sobre els nínxols 430 i 455 
 Decret 40/2012, d’incorporació de romanents 
 Decret 41/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del gener 
 Decret 42/2012, d’aprovació de factures 
 Decret 43/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

135/2011 
 Decret 44/2012, de concessió de llicència de primera ocupació 
 Decret 45/2012, d’addició d’un bé a l’inventari 
 Decret 46/2012, d’inadmissió a tràmit d’un recurs de reposició sobre la 

capacitat ramadera d’una llicència ambiental 
 Decret 47/2012, d’addició d’un dret immaterial, de tipus industrial, a 

l’inventari 
 Decret 48/2012, de correcció d’errades de diverses resolucions 
 Decret 49/2012, de delegació de facultats 
 Decret 50/2012, d’accés a informació municipal 
 Decret 51/2012, de devolució de fiança d’urbanització, C/ Portal, 73 
 Decret 52/2012, d’accés a informació 
 Decret 53/2012, de liquidació definitiva de les contribucions especials del 

C/ Remolins 
 Decret 54/2012, d’aprovació de tres factures 
 Decret 55/2012, d’aportació al Consorci d’Utxesa 
 Decret 56/2012, de transmissió d’una llicència ambiental 
 Decret 57/2012, d’anul·lació de liquidacions i del procés executiu 

subsegüent 
 Decret 58/2012, de resolució d’un recurs de reposició per un rebut de 

cementiri del 2008 
 Decret 59/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del febrer 
 Decret 60/2012, d’aprovació d’una factura 
 Decret 61/2012, de resolució d’un recurs de reposició i devolució de 

fiança a la Funerària Borràs, SL 
 Decret 62/2012, de transmissió del nínxol 861 
 Decret 63/2012, de transmissió provisional dels nínxols 86, 201, 341, 550 

i 605  
 Decret 64/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

61/2011 
 Decret 65/2012, de baixa de béns de l’inventari 
 Decret 67/2012, de declaració de desistiment d’una sol·licitud de llicència 

de primera ocupació 
 Decret 68/2012, d’aprovació inicial de la revisió del pla de protecció civil 
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 Decret 69/2012, de denegació de llicència de primera ocupació 
 Decret 70/2012, de resolució de l’expedient 12/2012, de protecció de la 

legalitat urbanística 
 Decret 71/2012, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de festa 

major 
 Decret 72/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, C/ Coma, 

17 
 Decret 73/2012, pel qual es denega l’expedició a un proveïdor del 

certificat previst pel Reial Decret-Llei 4/2012 
 Decret 74/2012, d’execució subsidiària d’una ordre d’execució sobre el C/ 

Mossèn Cinto Verdaguer, 15 
 Decret 75/2012, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 1r 

semestre de 2011 
 Decret 76/2012, de cessió de crèdits a la Diputació de Lleida 
 Decret 77/2012, d’adjudicació del nínxol A047 
 Decret 78/2012, d’aprovació inicial d’un reglament, la part resolutòria del 

qual, diu: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el reglament de gestió de residus de la 
construcció 
Segon.- Sotmetre la proposta de reglament a informació pública, per un 
termini de 30 dies, mitjançant la inserció d’edictes al BOP, DOGC i diari 
La Mañana. 
Tercer.- Donar-me compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 

 
 Decret 79/2012, d’aprovació de factures de gener 
 Decret 80/2012, de baixes d’ofici per inscripció indeguda 
 Decret 81/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

79/2011 
 Decret 82/2012, d’aprovació d’una factura 
 Decret 83/2012, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, amb els 5 vots a favor de CiU, 1 del PP 
i 2 en blanc d’ERC, el decret 4/2012. 
 
 
3. Aprovació inicial d’un plec de clàusules 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona té en propietat moltes hectàrees de sòl no 
urbanitzable, classificades com a béns patrimonials. 
 
Atès l’article 8.1 (bàsic) de la Llei de l’Estat 33/2003, de patrimoni de les 
administracions públiques, segons el qual totes les administracions han de 
gestionar i administrar el seu patrimoni d’acord amb els següents principis: 
 

a) Eficiència i economia en la seua gestió. 
b) Eficàcia i rendibilitat en l’explotació d’aquests béns i drets. 
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c) Publicitat, transparència, concurrència i objectivitat en l’adquisició, 
explotació i alienació d’aquests béns. 

d) Identificació i control a través d’inventaris i registres adequats. 
e) Col·laboració i coordinació entre les diferents Administracions públiques, 

amb la finalitat d’optimitzar la utilització i el rendiment dels seus béns. 
 
Atès que la gestió dels béns patrimonials no es fa segons aquests principis, cal 
regularitzar aquesta situació amb un títol. D’aquesta forma, els conreadors 
tindran un títol per posseir, cosa que ara no tenen, amb els correlatius drets i 
deures; per altra banda, l’Ajuntament donarà compliment als seus deures legals 
quant a la gestió eficient del patrimoni. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc 
del PP, cosa que representa majoria simple: 
 
Primer.- Aprovar  el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
el procediment per a adjudicar en lloguer una part dels béns patrimonials rústics 
de l’Ajuntament d’Aitona. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública, pel termini de vint dies hàbils mitjançant 
un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions.   
 
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert i 
disposar l’obertura del procediment d’adjudicació en cas que no es presentin 
al·legacions al plec de clàusules. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas demana que s’expliqui quin tipus de contracte es vol fer, 
quin és aquest lloguer, quines despeses, anys, etc. Afegeix que com que suposa 
que l’alcaldessa no el voldrà respondre, caldria almenys que ho expliqués per a 
la gent que ha vingut. Recorda que abans els comunals es venien i que quan va 
manar CiU es va continuar fent, de forma que sabien, doncs, que tot el procés 
era legal, com també ho sabia tota la gent que va comprar. Ara es dóna 
l’esquena a aquesta gent, per la qual cosa demana que es valori si les polítiques 
que porta són “d’estima Aitona” o d’anar en contra del poble i a favor seu. 
Recorda que s’ha constituït una plataforma i que se li ha donat l’esquena. Que 
en un principi volia cobrar 600 € per hectàrea de regadiu i 150 per les de secà, i 
no sap com queda ara, i que el grup d’ERC és conseqüent amb el que feia quan 
manava, a diferència de CiU, que duia al programa electoral de continuar amb la 
venda de béns patrimonials en diversos apartats com ara al d’agricultura, per a 
què qui treballés terres les pogués tindre en propietat. Es queixa a l’alcaldessa 
que els confon i per això demana explicacions i lamenta que apliqui mesures 
contra els pagesos i la ciutadania, i que ja n’hi ha prou. Pregunta també pels 75 
expedients en què es va fer compravenda sense escriptura, si en aquest cas 
també aniran al lloguer. I finalment qüestiona si l’alcaldessa sap que hi ha 
cabaneres i carrerades i si sap el que s’hi pot fer i el que no. Conclou el debat 
dient que votaran que no rotundament i que així consti en acta. 
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El Sr. Jaume Izcara manifesta que no farà demagògia, que no vol crear 
enfrontament entre l’equip de govern i els veïns, perquè un partit no ha d’intentar 
treure rèdit de la situació d’Aitona, però que és responsabilitat de l’equip de 
govern administrar la casa i fer el millor pels veïns i els pagesos, i que entén que 
és un acte de responsabilitat, però que no votarà ni que sí ni que no. 
 
L’alcaldessa respon al Sr. Gerard Salinas que ha estat regidor de l’equip de 
govern i que té un exalcalde al costat, que quan unes propostes van al Ple, si hi 
ha un plec de clàusules i es demana es dóna. Avui no s’aprova cap contracte, 
sinó el plec de clàusules que després de tot el procés donarà lloc als diferents 
contractes. Afegeix que els preus que es van aprovar es mantenen, però no per 
llogar comunals, sinó béns patrimonials, que cal precisar els termes. 
L’arrendament es preveu de 10 anys prorrogables de 5 anys en 5 anys i els 
preus són els que hi havia. Comenta també que l’equip de govern, després de 
rebre informes de Governació on es manifestava que s’infravaloraven els preus 
de venda, no vol ser denunciat, tal com està el país. Si es canvien els preus de 
venda manifesta que potser es podria tornar a vendre, però que cal recordar que 
a Aitona hi ha més veïns, 2.400, i tots són iguals, els que tenen terres ocupades i 
els que no. Que les carrerades i cabaneres dubta que es puguin vendre o 
arrendar i que, en definitiva, cal ser responsables, com ha dit el Sr. Izcara. 
 
El Sr. Gerard Salinas es queixa que el Sr. Izcara ha dit que ERC es vol aprofitar 
de la situació, cosa que nega, perquè no hi ha cap partit vinculat amb cap 
plataforma que s’hagi fet. Quan el Sr. Izcara va estar a govern va seguir venent 
comunals o béns patrimonials, i ara és a l’oposició com ERC, però segueix 
recolzant a CiU. Esquerra ha de pujar aquí i dir què pensen i això no vol dir estar 
a la plataforma. En definitiva, considera que l’Ajuntament té potestat sobre els 
terrenys i és qui decideix el preu al qual es venen. Pregunta a l’alcaldessa si li 
han dit des de Governació a quin preu havia de vendre i afegeix que els 
ajuntaments han de donar servei als pagesos, no per recaptar, recaptar i 
recaptar sense coneixement. 
 
L’alcaldessa li replica que l’Ajuntament ha de ser responsable per fixar els preus, 
i li pregunta si trobaria normal regalar els béns. 
 
El Sr. Gerard Salinas respon que això ja ho fan. 
 
L’alcaldessa li pregunta si això s’ho creu, i que si les coses s’haguessin fet bé 
ara no es parlaria del tema. A Alcarràs, on mana ERC, també ho tenen fàcil, 
podrien regalar, però són responsables i gestionen de la millora manera. 
 
El Sr. Jaume Izcara clou el debat dient que no vol crear enfrontament però que 
s’ha de mirar la legislació i parlar amb propietat, a la qual cosa el Sr. Gerard 
Salinas respon que això és el que ha fet. 
 
 
4. Exempcions de visats 
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Atesos els projectes d’obres de millora de tram del camí de Llardecans, per una 
banda, i d’urbanització de la plaça Església i entorn, per altra, les quals obres es 
troben incloses al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, una ja contractada, i 
l’altra a punt d’adjudicar-se de forma parcial. 
 
Atès que els projectes no es troben visats, i que en data 14 de febrer de 2012 els 
Serveis Tècnics Municipals han informat que l’autor dels treballs té l’habilitació 
professional per a fer-los i que la documentació té la correcció i la integritat 
formal d’acord amb la normativa aplicable, escau de fer ús de la possibilitat 
prevista per l’article 4.2 del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legiat 
obligatori, i eximir de l’obligació de visat. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 vots en contra d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Eximir de visat els treballs consistents en els projectes d’obres de 
millora de tram del camí de Llardecans, per una banda, i d’urbanització de la 
plaça Església i entorn, per altra. 
 
Segon.- Comunicar-ho als directors facultatius d’ambdues obres. 
 
 
Al començar el debat d’aquest punt arriba el regidor Abel Mestre Roca. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si aquestes obres estan al PUOSC i una d’elles ja 
contractada. Demana que l’alcaldessa expliqui aquesta obra, perquè creu que la 
de la plaça de l’Església no és prioritària, a diferència de la del camí de 
Llardecans, que sí que és necessària però que s’hi ha destinat la subvenció de 
l’edifici multifuncional, amb incompliment del programa electoral, perquè van 
prometre d’acabar-lo i han abocat la subvenció a una altra obra. Pregunta quin 
n’és el motiu, i manifesta que la dinàmica de l’equip de govern és desfer tot el 
que van fer els d’Esquerra. Al 2010 es van gastar més de 10.000 € només per 
arranjament de camins. L’edifici multifuncional estava subvencionat i ho han 
canviat, cosa que no és ètica, primer dir que es farà i després que no. Es queixa 
també que van arribar a proposar que els 140.000 € del multifuncional es 
destinessin al clavegueram, de forma que mai els va agradar aquell edifici. 
Pregunta també si als veïns de la plaça de l’Església els ha preguntat si volen 
aquesta obra. 
 
L’alcaldessa interromp per aclarir que estan parlant només d’eximir de visats, i 
pregunta al regidor si es llegeix les propostes, cosa que aquest respon 
afirmativament. La batllessa reitera que això suposa només no posar un segell, i 
que si té res a dir d’aquesta exempció, que la resta ho pregunti a precs i 
preguntes.  
 
El Sr. Gerard Salinas es queixa que no contestarà, que no ho fa mai.  
 



      

 10

L’alcaldessa li promet que sí, que en té ganes, i afegeix que el programa 
electoral és per 4 anys, que només porten 8 mesos i que queda temps per 
parlar-ne, però que es deuen 800.000 € per aquell edifici i portar-hi només la llum 
ja són 600.000 €, cosa que el Sr. Salinas nega. La batllessa reitera que és així, i 
que parlant amb Governació de la llum provisional, dels 200.000 € que caldrà 
pagar cada any als bancs, etc., es va veure que l’obra no es podria fer, però que 
Governació va comunicar que si es volia fer un canvi d’obra només hi havia dos 
mesos per presentar un nou projecte, i es va decidir pel camí de Llardecans. 
Conclou dient que això és ser responsable. 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta si podrà parlar, i l’alcaldessa li respon que a precs i 
preguntes. 
 
 
5. Delegació de facultats de recaptació en via executiva  
 
La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i 
de l’impost sobre estades en establiments turístics ha modificat el cànon de 
l’aigua, en el sentit que les entitats subministradores esdevenen substitutes dels 
contribuents en concepte de cànon de l’aigua, de tal forma que els ajuntaments 
hauran de satisfer els imports de cànon a l’Agència Catalana de l’Aigua, amb 
independència de si els han cobrat o no. 
 
L’article 66.3 del text refós de la Llei d’aigües de Catalunya deixa clar que les 
entitats subministradores que puguin recaptar en via executiva (com és el cas 
dels ajuntaments) han de dur a terme aquestes funcions. Això obliga a modificar 
l’esquema actual, en què l’Ajuntament recaptava en via voluntària la taxa i el 
cànon, mentre que la recaptació executiva es repartia entre la Diputació de 
Lleida, quant a la taxa, i l’Agència Catalana de l’Aigua, quant al cànon.  
 
A banda del daltabaix i la injustícia que suposa aquesta mesura en un context de 
crisi i de manca de liquiditat de la hisenda municipal, generada principalment per 
l’incobrament de subvencions d’administracions superiors, cal que la Diputació 
actuï com a recaptadora executiva única de la taxa i del cànon de l’aigua, per 
evitar que la manca de recaptació diligent del cànon pugui pertorbar encara més 
les finances de l’ajuntament. 
 
Atès el vigent text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que atribueix als municipis les 
facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus tributs i altres ingressos 
de dret públic. 
 
Atès que la complexitat i la importància que la realització d'aquestes tasques 
suposa aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç o adequat 
exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat 
preveu la normativa local aplicable. 
 
Considerant convenient l’ampliació de la delegació d'aquestes funcions a la 
Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de 
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Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret 
dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/1985, reguladora 
de les bases del règim local i en l'article 9.1 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, 
les facultats que aquest Ajuntament, a l’empara de la legislació esmentada, té 
atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de dret públic que 
s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la 
vigència que s'estableixen en el present acord: 
 

 Cànon de l’aigua 
 
Segon.- El contingut i abast de la delegació és el següent: 
 
Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per 
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als tributs, 
preus públics i altres ingressos de naturalesa no tributària que s'esmenten en 
l’apartat primer del present acord, que comprèn totes les actuacions que conté la 
gestió recaptatòria d'acord amb la legislació aplicable i, si de cas, les següents: 

a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament 
col·lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe. 

b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles. 
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en 

voluntària i executiva. 
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les. 
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de 

recaptació. 
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com 

totes les actuacions conduents a aquest fet. 
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de 

deutes, de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors. 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
j) Autoritzar i presidir les subhastes. 
k) Acordar la suspensió del procediment. 
l) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament i lliurar les certificacions 

necessàries per a la seva inscripció en els registres públics. 
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de 

recaptació dictades per un òrgan de la Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- El municipi assumeix les obligacions següents: 
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Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta 
obligat a guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de 
recaptació en voluntària. Entre les actuacions a què s’obliga l’Ajuntament, es 
poden detallar les següents: 
 

a) Aprovar les liquidacions, tributàries o no, tant si són de cobrament 
periòdic o d’ingrés directe. 

b) Aprovació del calendari de cobrança. 
c) Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació 

individual en cas de liquidacions d’ingrés directe. 
d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
e) Lliurament de la relació certificada de deutors de cada període de 

cobrança. 
f) Dictar la provisió de constrenyiment. 
g) Confeccionar el plec de càrrecs. 

 
Quart.- Les condicions de la delegació són les següents: 
 

1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació 
en  executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels 
conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació. 

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida 
s’atendrà a l'ordenament local i a la legislació aplicable conforme a 
l'establert en el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així 
com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui 
dictar la Diputació Provincial en ús de la seva potestat reglamentària 
prevista en l'article 106.2 de la Llei de bases de règim local. 

3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, 
l’Ajuntament d’Aitona percebrà una compensació econòmica que 
consisteix en: 

 
a) El 7,5% del principal recaptat en període executiu, fins a la iniciació 

del procediment executiu. 
b) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb 

independència de la quantia que la legislació vigent en cada moment 
determini pel recàrrec de constrenyiment. 
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions 
econòmiques seran retingudes per la Diputació de Lleida de les 
liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament. 
 

4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà l’Ajuntament mateix. 
5) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en 

l'exercici anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3). 
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte 
corresponent al 85% de la recaptació en procediment executiu del 
trimestre anterior. 
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6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a 
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat  per la següent 
documentació: 

- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per 
rebuts i liquidacions d’ingrés directe. 

- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, 
dates i pendent de cobrament. 

- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de 
qualsevol motiu de càrrec, de data o de pendent. 
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista 
individualitzada de totes les dates que s’hagin produït en el darrer 
trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en 
tingui coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions 
que cregui oportuns. 

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 del text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, la Diputació de Lleida resta rellevada de la 
prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens 
perjudici de les garanties que l'esmentat ens provincial pugui exigir als 
recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del servei. 

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de dret públic i que 
sigui objecte del present acord de delegació, l'Ajuntament haurà de 
remetre a la Diputació de Lleida la següent documentació: 

 
a) Provisió de constrenyiment. 
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats 

parcials i totals. 
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, 

d'acord amb el disseny del Departament d'Informàtica de la 
Diputació de Lleida. 

d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició 
al públic del padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs 
d'acord a la legislació vigent, així com fotocòpia de la publicació 
de l’ordenança en el Butlletí Oficial de la Província. 

f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en 
cas de rebut de cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació 
de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe. 

g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de 
contribucions especials, execucions subsidiàries i altres supòsits. 

 
Cinquè.- Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida la present delegació, 
entrarà en vigor a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de 
la delegació al Butlletí Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per 
períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la 
seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre amb una antelació no inferior als 
sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 
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Sisè.- Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva 
part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida. 
 
Setè.- Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present 
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es 
preveu en l'article 7.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
6. Aprovació d’un expedient de reconeixement de crèdits  
 
Atès que cal aprovar despeses corresponents a l’any 2012 però que es 
correspon amb despeses efectivament realitzades l’any 2011. 
 
Atès que cal, també, aprovar factures dels anys 2009 i 2010, que resten encara 
pendents de pagament. 
 
Atès que d’acord amb l’article 176.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals (en endavant, TRLRHL), 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. 
 
Atès que cal donar compte al Ple de les factures que s’han inclòs en la relació 
certificada de la Intervenció, prevista per l’article 3 del Reial Decret-Llei 4/2012, 
es fa constar que aquesta ha inclòs les cinc primeres factures de Químicas 
Apolos, SL, les quatre primeres de Perfect Lite, SL i la de Benito Arnó e Hijos, 
SA. 
 
Per tant, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar el reconeixement de les següents factures dels anys 2009 i 
2010: 
 
Químicas Apolo, SL Tractament desodoritzant i gel 3-221 915,67
Químicas Apolo, SL Tractament desodoritzant i gel 3-221 1.301,84
Químicas Apolo, SL Tractament desodoritzant i gel 3-221 1.037,10
Químicas Apolo, SL Tractament desodoritzant i gel 3-221 915,67
Químicas Apolo, SL Tractament desodoritzant i gel 9-221 1.357,25
Químicas Apolo, SL Tractament desodoritzant 9-221 1.078,65
Químicas Apolo, SL Tractament desodoritzant 9-221 957,22
Perfect Lite, SL Ambientador de goteig 3-221 1.250,43
Perfect Lite, SL Ambientador de goteig 3-221 937,83
Perfect Lite, SL Ambientador de goteig 3-221 937,83
Perfect Lite, SL Ambientador de goteig 9-221 1.525,40
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Perfect Lite, SL Fluorescents 9-221 1.144,63
Perfect Lite, SL Fluorescents 9-221 1.144,63

 
Segon.- Aprovar el reconeixement de les següents despeses del 2011, amb 
ratificació del punt 3r del decret 40/2012 i simultània aprovació del canvi de destí 
parcial que resulta de les dues darreres operacions previstes a l’article 49.2 b) 
del TRLRHL i efectuades per l’Ajuntament:  
 
Excavacions Casala, SL Reparació de camins 4-210 6.115,94
Perendreu, SL Materials pel cementiri 1-212 145,67
Perendreu, SL Material màquina neteja viària 1-213 38,35
Habitat D54, SL Avaries 1-210 139,48
Habitat D54, SL Col·locació de llums de Nadal 3-226 669,72
Ass. El Celler d’Espectacles Activitat de teatre, desembre 3-226 280,00
Prevensys Qualitat, SL Curs paleteria 1-162 106,20
Consorci d’Utxesa Aportació 2011 1-467 3.637,00
Consorci de Residus Segrià RSU, desembre de 2011 1-250 1.506,86
Consorci de Residus Segrià FORM, desembre de 2011 1-250 183,31
Consell Comarcal del Segrià Cànon 4t trimestre de 2011 1-250 2.229,33
Jordi Albà Teixidó Projecte enderroc C/ Coma, 17 1-227 745,76
OAGRTL Diputació de Lleida Premi de cobrança 2011 9-227 28.283,42
Benito Arnó e Hijos, SA Emulsió asfàltica en camins 4-61903 44.261,80
Diputació de Lleida Edicte de correcció d’errades 9-226 48,00
Diputació de Lleida Edicte definitiu MC 5/2011 9-226 73,92
Diputació de Lleida Edicte inicial MC 5/2011 9-226 48,00
Diputació de Lleida Edicte legalització nau SNU 4-226 60,00
Consorci del Transport 
Públic de Lleida Aportació anual 2011 4-250 2.438,03
Societat Gral.d’Autors i Edit. Impost Sgae 2011 3-226 2.444,76

 
 
El secretari interventor fa un aclariment sobre les factures incloses a la relació 
certificada presentada al Ministeri d’acord amb el Reial Decret-Llei 4/2012. 
 
L’alcaldessa explica que les despeses del punt 1 són fluorescents i 
ambientadors, que són velles i que ells no els han vist i que, per tant, no ho 
poden votar. 
 
El Sr. Jaume Izcara pregunta on estaven els ambientadors i fluorescents, i diu 
que en tot cas ell serà responsable i s’abstindrà, per permetre’n l’aprovació. 
 
El Sr. Gerard Salinas respon que en aquesta sala hi ha fluorescents, com en 
altres dependències de l’edifici. 
 
El Sr. Jaume Izcara respon que no són de la mida. 
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El Sr. Gerard Salinas replica que ho deixa com una broma, que ha estat 
governant un any i que sap tot el que fa falta, les dependències que hi ha, etc., i 
que són despeses corrents d’un ajuntament; que quan s’espatlla un fluorescent 
s’ha d’arreglar, i que si la batllessa volgués tirar el poble endavant, no 
s’encallaria amb quatre factures, que això ja hauria d’estar fet i aprovat, però que 
han vingut amb l’espectacle de portar ambientadors al ple, mentre que no sap 
quantes factures porten ells de consorcis, etc., i Esquerra no en diu res. Demana 
que no s’encallin més els plens amb això, que aquestes factures haurien d’estar 
pagades i aprovades però que Esquerra no va tindre temps i CiU ha fet crèdits 
per pagar això, mentre que ells haguessin seguit sense crèdits i venent 
comunals. 
 
L’alcaldessa comenta que se n’alegra que voti a favor perquè si no no sap com 
s’hagués pagat, i que és ridícul gastar cada més 1.000 € en ambientadors pel 
WC i fluorescents, com també és ridícul regalar béns (El Sr. Gerard Salinas 
comenta que això és el que fa ella) i no ser responsables. Al 2010 es va 
preguntar als treballadors per aquest material i ningú no en sabia res. Cal 
preguntar quin regidor signava els albarans. 
 
 
Sotmesa a votació la primera part del punt, s’aprova amb els 2 vots a favor 
d’ERC i 6 en blanc de CiU i 1 del PP, cosa que representa majoria simple. 
 
Sotmesa a votació la segona part del punt, s’aprova amb els 6 vots a favor de 
CiU i 2 en blanc d’ERC i 1 del PP, cosa que representa majoria absoluta. 
 
 
7. Aprovació inicial de la primera modificació d’ordenances fiscals 
 
Atès que cal introduir millores a les ordenances fiscals i corregir-ne errors. 
 
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, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc 
del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment els següents canvis de les ordenances: 
 
1r. Es varia el contingut de l’article 6.1 de l’ordenança fiscal número 6, que passa 
a tenir el contingut següent:  
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 
Concepte Import 
1. Curs Escola Bressol “Els Tabollets”  
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Matrícula 100,00 euros per alumne i any 
Material escolar  50,00 euros per alumne i any 
Matí i tarda   165,00 euros per alumne i mes 
Matí (incompatible amb l’autoliquidació de 
l’epígraf de tarda) 90,00 euros per alumne i mes 
Tarda 55,00 euros per alumne i mes 
Servei d’acollida   30,00 euros per alumne i mes 
Servei postescolar   30,00 euros per alumne i mes 
Servei de menjador (10 o més dies) 120,00 euros per alumne i mes 
Menjador esporàdic (fins a 10 dies) 7,00 euros per alumne i dia 
2. Estades estivals a l’Escola Bressol  

Horari matiner 8:00-9:00 30 euros per alumne i mes 
Activitats lleure matí 9:00 -13:00   90,00 euros per alumne i mes 
Activitats de lleure matí i tarda 9:00-13:00 i 
15:00-17:00 (incompatible amb 
l’autoliquidació de l’epígraf de tarda) 165,00 euros per alumne i mes 
Activitats de tarda 15:00-17:00 55,00 euros per alumne i mes 
Servei de menjador i descans 12:00-15:00 120,00 euros per alumne i mes 
Horari berenar 17:00-18:00 30 euros per alumne i mes 

3. Casal d’estiu  
Casal de vacances, matí o tarda, cada mes 120 euros per alumne i mes 
Casal de vacances, matí o tarda < 15 dies 80 euros per alumne i mes 
Casal de vacances, tot el dia, cada mes 180 euros per alumne i mes  
Casal de vacances, tot el dia < 15 dies 120 euros per alumne i mes  
4. Altres activitats  

Altres activitats amb menors   Màxim 100 euros alumne/mes 
 

2n. Es modifiquen els epígraf 3 i 10 de l’article 5.1 de l’ordenança fiscal número 
7, que resten redactats tal com s’indica a continuació: 

 

3r Documents urbanístics   

8. 
Expedients de concessió o denegació de llicències 
urbanístiques i distintiu d’obra 23,00 

12. 
Verificació de comunicacions prèvies d’actuacions 
urbanístiques no incloses en altres epígrafs 

2,5 % sobre el 
pressupost  d’execució 
material de l’obra, amb 
un mínim de 23 euros 

10è Ocupació del domini públic  

4. Ús del pavelló poliesportiu en actes particulars 
30,00 més cost 

calefacció 

9. 
Abonament per accés a tots els actes de la festa 
major, excepte la paella 20,00 

El subepígraf 15 de l’epígraf 3r queda sense contingut. 
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3r. Es modifiquen els articles 7.3 de l’ordenança fiscal número 8 i 7.5 de la 
número 9, que resten tots dos redactats tal com s’indica a continuació: 

Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades que figuren a la matrícula, s’han d’efectuar les modificacions 
corresponents, que tindran efecte a partir del dia 1 de gener següent, excepte en 
cas d’altes, que tenen efectes dins del mateix exercici, sense cap reducció de la 
quota. Les baixes dins de l’exercici no donaran lloc a cap prorrateig. 
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan obligats a 
comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat que es produeixin, tot justificant-
ho amb la documentació corresponent i, en cas de no fer-ho, els transmitents 
vius resten obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al canvi de 
titularitat. 
 
4t. S’introdueix un apartat 7è a l’article 7 de l’ordenança fiscal número 11, amb el 
següent contingut: 
 
Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació 
de les dades que figuren a la matrícula, s’han d’efectuar les modificacions 
corresponents, que tindran efectes retroactius al primer dia del semestre en curs.  
La quota fixa del servei s’ha de cobrar dividida per semestres, i amb caràcter 
irreductible en cas d’altes o baixes dins de cada semestre. 
Els transmitents i adquirents o usufructuaris de finques estan obligats a 
comunicar a l’Ajuntament els canvis de titularitat que es produeixin, tot justificant-
ho amb la documentació corresponent i, en cas de no fer-ho, els transmitents 
vius resten obligats a fer-se càrrec dels rebuts que s’hagin meritat fins al canvi de 
titularitat. 
 
Segon.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que durant el termini de 30 dies les 
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes.  

 
Tercer.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions. En tot cas, les ordenances sobre les quals no es 
formulin al·legacions quedaran definitivament aprovades, i se n’ordenarà la 
publicació al Butlletí Oficial de la Província, i entraran en vigor l’endemà de la 
seua publicació. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas demana una explicació de l’epígraf 10è.  
 
El Sr. Abel Mestre exposa que és una taxa per l’ús privat del poliesportiu, de 30 
€, per cobrir el desgast, la neteja, taules, cadires i gas-oil, a 11 € l’hora. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta com s’ha calculat aquest import. 
 
El Sr. Abel Mestre respon que dividint les factures. 
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El Sr. Gerard Salinas es queixa que això no hi diu. 
 
L’alcaldessa diu que ja s’entén. 
 
 
8. Aprovació inicial de reglaments 
 
Atès que per Resolució TES/441/2012, de 28 de febrer, de l’Agència de Residus 
de Catalunya, s’ha obert convocatòria d’ajuts per a la utilització d’àrid reciclat 
dels residus de la construcció amb marcatge CE en obres promogudes pels ens 
locals de Catalunya. 
 
Atès que segons la base 3.1, cal que l’Ajuntament, si es vol acollir a la 
convocatòria, disposi d’una ordenança de gestió de residus de construcció 
publicada, cal aprovar aquesta disposició general. 
 
Atès que, per altra banda, cal millorar l’ús que es fa del pavelló poliesportiu, tot 
fixant la possibilitat d’exigir fiances per a certs usos, per evitar desperfectes o per 
assegurar que es puguin cobrar les reparacions que s’hagin de fer. 
 
Atès que cal aprofitar aquest tràmit per adaptar el Reglament d’especificats del 
procediment administratiu a les previsions de la Llei 3/2012 i per a introduir-hi la 
regulació del tauler d’anuncis electrònic i les millores que n’aconsella la pràctica 
obtinguda en el darrer any i mig d’aplicació del règim de comunicació prèvia. 
 
Atès que cal incorporar al Reglament del servei d’abastament d’aigua i 
clavegueram una supòsit de facturació estimada que no es va recollir en el 
moment d’aprovació. 
 
Atès que l’aprovació de reglaments ha de seguir els tràmits de l’article 178 del 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que s’han format els corresponents avantprojectes. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès que d’acord amb l’article 127-9.1 a) del Codi de consum de Catalunya, 
aprovat per Llei 22/2010, cal donar audiència al Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 vots en contra d’ERC i 1 en blanc 
del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el reglament d’ús del pavelló poliesportiu. El text de 
la disposició consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
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Segon.- Ratificar i convalidar l’aprovació inicial del reglament de gestió de 
residus de la construcció, efectuada per decret 78/2012. El text de la disposició 
consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la segona modificació i refosa del reglament de 
regulació d’especificitats del procediment administratiu de l’Ajuntament d’Aitona. 
El text de la modificació consta a l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Quart.- Aprovar inicialment la primera modificació del reglament regulador del 
servei d’abastament d’aigua i clavegueram d’Aitona, per tal de donar una nova 
redacció a l’article 56.1: 
 
Quan es detecti l’aturada o mal funcionament de l’aparell de mesura, la 
facturació del període actual i regularització de períodes anteriors, s’ha d’efectuar 
conforme a un dels sistemes següents: 

a) En relació amb la mitjana dels dos períodes de facturació amb lectura 
real anteriors al moment de detectar-se l’anomalia. 

b) Quan no es disposi de lectures reals anteriors, es facturarà aplicant el 
doble del consum d’un abonat de similars característiques. 

c) En el cas de consum estacional, en relació amb els mateixos períodes de 
l’any anterior que haguessin registrat consum. 

d) Conforme al consum registrat pel nou aparell de mesura instal·lat, a 
prorrateig amb els dies que hagués durat l’anomalia, si aquest termini es 
pot determinar. 

 
Cinquè.- Sotmetre la proposta d’aprovació i modificació de reglaments, juntament 
amb l’acord del Ple, a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la 
inserció d’edictes al BOP, DOGC i diari La Mañana. 
 
Sisè.- Atorgar audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
Setè.- L’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu si dins del termini 
d’informació pública no s’hi formulen al·legacions, cas en què s’ordenarà la 
publicació íntegra dels reglaments al BOP. Si n’hi ha, els reglaments en relació 
amb els quals no es produeixin al·legacions també queden definitivament 
aprovats. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta per l’esmena que se li ha facilitat abans de 
començar el Ple. 
 
El Sr. Abel Mestre comenta que a la redacció inicial hi deia que es prohibia 
l’entrada amb sabates a la pista, a l’article 25, i que això comportava que s’hi 
hagués d’entrar descalç. Ara, en canvi, s’hi diu que es prohibeix d’entrar-hi amb 
calçat inadequat per fer activitats esportives, com ara amb fang. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si per ballar es podrà entrar amb sabates. 
 
El Sr. Abel Mestre respon que sí. 



      

 21

 
 
9. Aprovació inicial de la modificació i refosa de les NN. SS. 
 
Atès que l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 2/2011, d’economia sostenible, estableix 
que les administracions públiques han de revisar periòdicament la normativa 
vigent per tal d’adaptar-la als principis de bona regulació i als objectius de 
sostenibilitat recollits en l’esmentada norma. 
 
Atès que els esmentats principis de bona regulació es troben recollits a l’article 4 
de la Llei, entre els quals trobem els de necessitat, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, simplicitat i eficàcia, i que les Normes Subsidiàries actuals no hi 
responen totalment, en estar redactades amb base a normativa derogada fa 
molts anys, amb alguns errors que no s’han esmenat mai, i amb preceptes molt 
restrictius pel que fa a l’emplaçament d’activitats, que cal simplificar, amb la 
finalitat de treure traves a l’emprenedoria i, per tant, de coadjuvar a la 
recuperació econòmica del municipi en especial i del país en general. 
 
Atès que s’ha elaborat una proposta de modificació, per tal d’adaptar les Normes 
als principis de l’article 4 de la Llei 2/2011, tal com s’acredita en la memòria 
justificativa, i per a reduir traves a l’exercici d’activitats econòmiques. 
 
Atès que les modificacions proposades preveuen de:  
 

a) Modificar el règim del sòl no urbanitzable, de forma que: 
1. Es preveu la possibilitat d’implantar-hi l’habitatge d’ús turístic i 

dels usos que són admissibles d’ençà de l’entrada en vigor de la 
Llei 3/2012, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme 
(coneguda com a 5a Llei òmnibus). 

2. Se suprimeix una referència a la unitat mínima de conreu, atès 
que en les explotacions ramaderes això no tenia cap sentit. 

3. S’aclareix els paràmetres reguladors de l’edificació, que fins ara 
no estaven clars, se suprimeix la remissió als criteris de la CTU, 
atès que generava inseguretat jurídica, en no estar fixats ni 
publicats, i s'accepta en tots els casos que la superfície 
necessària s'aporti amb una o més finques registrals, amb 
agrupació de finques o bé afectació de l'ocupació i el sostre. 

b) Adaptar les Normes a la legalitat vigent i simplificar-les. Això implica: 
1. Fer una regulació més entenedora dels xamfrans i l’alçada 

màxima. 
2. Invertir la norma que deia que les reculades en l’edificació no 

comporten cessió de vials. 
3. Corregir un error en la zona 4. 
4. Introduir una disposició transitòria per incorporar la regulació 

necessària en aplicació de l’article 119.2 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

5. Reconduir conceptes avui inexistents, com ara el d’indústries no 
classificades o classificades només com a molestes, a les 
activitats sotmeses al règim de llicència ambiental o comunicació 
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prèvia, que s’entén que són les que tenen una menor incidència 
ambiental i, per tant, equiparables a les anteriors. 

6. Fer remissions a la normativa actual en aquells punts, com ara 
l’exigència genèrica de visat, projecte o la regulació dels usos 
provisionals, en què les Normes han quedat desfasades; o 
ampliar els casos en què s’aclareix que no són preceptius. 

7. Suprimir apartats inintel·ligibles i sense aplicació pràctica. 
8. Adaptar la terminologia de les normes a la normativa urbanística 

vigent. 
9. Suprimir les referències a legislació derogada. 

c) S’introdueix com a novetat, l’obligació de tancar les finques urbanes que 
donen a la via pública, per motius de salubritat, seguretat i ornat.  

 
Atès que malgrat que la substantivitat de la modificació sigui molt reduïda, 
l’adaptació terminològica afecta tot l’articulat, de forma que es fa obligat refondre 
aquesta i les anteriors modificacions en un text refós, per a major seguretat 
jurídica. 
 
Atès l’article 117.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme (en endavant, RLU), 
que estableix que s’entén per modificació del pla d’ordenació urbanística 
municipal la introducció de qualsevol tipus de canvis en les seves 
determinacions, inclosos els canvis en la classificació del sòl i els sistemes 
generals, sempre que no comportin la seva revisió en els termes que estableix 
l’article anterior. 
 
Atès que l’àmbit de la modificació afecta la normativa en sòl no urbanitzable, cal 
entendre que abasta tot el terme i que, per tant, no es pot prescindir del tràmit 
d’audiència als ajuntament veïns que preveu l’article 85.7 del TRLU, segons 
l’article 117.3 in fine de l’RLU. 
 
Atesos els articles 73 i 74 del TRLU, sobre durada i obligatorietat de la suspensió 
de tramitacions i llicències en cas d’aprovació inicial d’instruments de 
planejament urbanístic. 
 
Atès que l’ajuntament és competent per a l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació, tal com disposa l’article 85.1 del TRLU, i específicament el Ple, per 
majoria absoluta, tal com disposen els articles 52.2 b) i 114.3 k) del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 vots en blanc d’ERC, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual i refosa de les Normes 
Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi d’Aitona. 
 
Segon.- Sotmetre-la a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant 
anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al diari La Mañana, per tal que 
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qualsevol que ho vulgui pugui examinar-la i presentar, durant el termini esmentat, 
les al·legacions i reclamacions que consideri oportunes.  
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, concedir audiència als 
ajuntaments limítrofs i sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de 
llurs competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, 
llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Quart.- Transcorregut el termini assenyalat a l’apartat segon sense que s’hagi 
presentat cap al·legació, aquest acord s’entendrà aprovat provisionalment i es 
trametrà l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
perquè, si s’escau, l’aprovi amb caràcter definitiu. 
 
Cinquè.- Suspendre, per un termini màxim d’un any, la tramitació de plans 
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, 
com també l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas manifesta que l’any passat o l’altre ja es va fer una 
modificació de les Normes per regularitzar un edifici concret i que ja la van 
considerar bé, però que en un altre edifici es va fer recular la façana. Pregunta 
per què d’una vegada no fan totes les adaptacions. Demana celeritat i considera 
que s’hagués hagut de fer abans en lloc de posar pedaços. 
 
El Sr. Jaume Izcara comenta que els únics embolics urbanístics que hi ha són 
els que van deixar fer ells quan manaven (es refereix a ERC) i que ell es va 
trobar quan era regidor d’Obres. Afegeix que l’únic canvi dels anys d’ERC va ser 
donar legalitat a xamfrans il·legals que van deixar fer en alguns edificis. I que 
troba molt bé que no es mulli ningú, però que algú farà fallida retallant façanes 
perquè se’ls va dir que es faria la vorera més ampla. 
 
El Sr. Pau Blanco es queixa que parlen de només 10 cm. 
 
El Sr. Jaume Izcara continua dient que les Normes s’han d’anar adaptant amb 
les necessitats del moment, que els d’ERC han fet modificacions per arreglar 
coses il·legals i que són els culpables per donar llicències il·legals. 
 
Els senyors Pau Blanco i Gerard Salinas demanen la paraula per al·lusions i 
l’alcaldessa diu que això és una picabaralla i que no discuteixen d’aquest tema, 
simplement si s’adapten les Normes a les lleis, però que aprofita per manifestar 
que la façana de la qual es debat encara s’haurà de retallar més. 
 
El Sr. Jaume Izcara diu que això és culpa dels anteriors. 
 
El Sr. Gerard Salinas es queixa que al Sr. Izcara sí que el deixen parlar. 
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La batllessa torna al tema de debat per afegir que l’única novetat total que 
s’introdueix a les Normes és que quan s’enderroqui una casa caldrà posar-hi una 
tanca per salubritat, i que se simplifica el règim del sòl rústic. 
 
 
10. Proposta de declaració de l’ermita de Sant Joan de Carratalà com a 
BCIL 
 
Atès que l’ermita de Sant Joan de Carratalà gaudeix d’unes característiques que 
es considera que la fan digna de ser protegida amb la declaració com a bé 
cultural d’interès local, d’acord amb les memòries elaborades per la Dra. Maria 
Dolors Pelegrí Aixut i pel Sr. Josep Ramon González, que consten a l’expedient. 
 
Atès l'establert en l'article 17 de la Llei 9/93, del patrimoni cultural català. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Segrià que declari l’ermita de Sant Joan 
de Carratalà com a bé cultural d'interès local. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si la Dolors Pelegrí és doctora i si és germana del 
conseller d’Agricultura i qui ha portat l’expedient. 
 
L’alcaldessa respon que és doctora, que l’expedient el porta Alcaldia i que una 
altra cosa és qui ha fet els informes. I que quant a preguntes sobre de qui són 
germans o amb qui estan casats no en contesta. S’adreça al Sr. Salinas per si té 
res a dir sobre la declaració, sobre si l’església és romànica, si li sembla bé, si 
considera que fa molts anys que no es portaven expedients d’aquest tipus, etc. 
 
El Sr. Salinas diu que li sembla bé el punt i que el votaran a favor. 
 
 
11. Aprovació d’uns estatuts  
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Ple aprova, amb 4 
vots a favor de CiU, 2 d’ERC, 2 vots en blanc de CiU (Sra. Royes i Sr. Arqué) i 1 
en contra del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda 
a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’associació. 
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Tercer.- Facultar l’alcaldessa per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart.- Delegar en l’alcaldessa per representar aquest ajuntament davant 
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la 
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
12. Aprovació d’un conveni amb el Consell Comarcal del Segrià 
 
I. L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix 

en favor dels ajuntaments les següents competències: Estudiar i detectar les 
necessitats socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials 
necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d'acord amb 
la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; elaborar plans 
d'actuació local en matèria de serveis socials i participar, si escau, en el pla 
d'actuació de l'àrea bàsica corresponent; establir els centres i els serveis 
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics; complir les funcions 
pròpies dels serveis socials bàsics; promoure la creació dels centres i els 
serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i 
gestionar-los, en coordinació amb l'Administració de la Generalitat i l'ens 
local supramunicipal corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials 
i el pla estratègic corresponent; col·laborar amb l'Administració de la 
Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria de 
serveis socials; coordinar els serveis socials locals, els equips professionals 
locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les 
que actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.  
L’apartat segon d’aquest article estableix que el Consell Comarcal supleix als 
ajuntaments de menys de 20.000 habitants en la titularitat d’aquestes 
competències quan aquests no estan en condicions d’assumir-les 
directament o mancomunadament.  

 
II. L’article 62 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix 

el cofinançament dels serveis socials bàsics entre els ajuntaments i 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 
III. L’article 25.1 lletra c) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 

Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix 
com a competència dels consells comarcals aquelles que li deleguin els 
ajuntaments.  

 
IV. La Llei 13/2006, de prestacions socials de caràcter econòmic, regula les 

prestacions d’urgència social.  
 
V. Per acord de Govern de data 11 d’octubre de 2010 es va aprovar la Cartera 

de serveis socials 2010-2011 que regula un sistema d’accés universal als 
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serveis socials en el qual no s’ha d’excloure ningú dels serveis o prestacions 
garantits per manca de recursos econòmics.  

 
VI. L’ajuntament d’Aitona, per acord del Ple de 1.989, va delegar al Consell 

Comarcal del Segrià l’organització i prestació del servei d’atenció primària de 
serveis socials. 

 
VII. Fruit d’aquest conveni inicial s’ha avançat progressivament, amb l’ampliació 

de l’oferta per a noves prestacions dins de l’àrea de benestar social, per 
donar resposta a les necessitats detectades i a la responsabilitat municipal 
d’atendre-les en la mesura de les seves competències i disponibilitat, situació 
que ha generat noves prestacions en el municipi d’Aitona.  

 
VIII. A fi d’adequar la delegació de l’Ajuntament d’Aitona a les  competències 

que figuren a l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis 
Socials, és voluntat compartida entre el Consell Comarcal del Segrià i 
l‘Ajuntament d’Aitona d’establir un nou conveni amb la definició dels serveis 
que es deleguen al Consell Comarcal, les prestacions que es determinen, la 
contraprestació econòmica que per cada un d’ells satisfà l’Ajuntament i/o els 
particulars beneficiaris i totes les demés característiques que en l’actualitat 
els concreten.  

 
IX. D’acord amb la normativa de règim local, article 57 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, article 150 del text refós de 
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovar per decret legislatiu 
2/2003, l’article 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de 
Catalunya i la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, on s’estableix que un dels 
mecanismes de col·laboració entre administracions públiques és la 
formalització de convenis, 

  
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de delegació de competències dels serveis socials 
d’atenció primària, amb el següent contingut: 
 
1. L’Ajuntament d’Aitona delega al Consell Comarcal del Segrià les següents 

competències en matèria de serveis socials regulades a l’article 31 de la Llei 
12/2007:  
a) Crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats 

per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el 
pla estratègic corresponent;  

b) Elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i participar, 
si escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica del Consell Comarcal del 
Segrià; establir els centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels 
serveis socials bàsics;  

c) Complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics;  
d) Promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit 
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propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en coordinació 
amb l'Administració de la Generalitat  d’acord amb la Cartera de serveis 
socials i el pla estratègic corresponent;  

e) Col·laborar amb l'Administració de la Generalitat en l’exercici de les 
funcions d’inspecció i control en matèria de serveis socials;  

f) Coordinar els serveis socials locals, els equips professionals locals dels 
altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que 
actuen en l’àmbit dels serveis socials locals.  

1.1. L’exercici d’aquestes competències implicarà la prestació dels següents 
serveis amb caràcter exclusiu i excloent per part del Consell Comarcal del 
Segrià:  
- Servei bàsic d’atenció social. Personal  
- Servei d’atenció domiciliària 
- Programa d’atenció a la dependència 
- Pla local de serveis socials  
- Atenció de situacions d’urgència social 
- Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 

adolescents 
 

2. El Consell Comarcal del Segrià accepta aquesta delegació executant la  
prestació material dels serveis delegats, mitjançant personal propi i/o 
contractes amb empreses externes incloent la gestió de les fonts de 
finançament d’aquests serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat 
de Catalunya i els ajuntaments).  

 
3. El Consell Comarca del Segrià  s’obliga a prestar aquests serveis amb les 

condicions que es fixen per a cada un d’ells de conformitat amb la normativa 
reguladora expressada als antecedents, i les condicions particulars que 
consten a l’annex I i a l’annex II d’aquest conveni.  

 
4. L’Ajuntament d’Aitona farà l’aportació econòmica que consta a l’annex II del 

conveni per tal que el Consell Comarcal pugui desenvolupar els serveis 
delegats.  

 
5. L’Ajuntament d’Aitona s’obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell 

Comarcal l’import de l’aportació econòmica fixada a l’apartat anterior en 
quotes iguals, que es faran efectives per un dels següents mitjans: 
- Rebut domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià 
- Transferència bancària a favor del Consell Comarcal del Segrià 
Altrament per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels equips 
bàsics al municipi, l’Ajuntament d’Aitona posa a disposició del Consell 
Comarcal un local adequat lliure de tota despesa en que hi haurà: mobiliari 
(una taula de despatx i dues cadires, un armari amb clau per guardar els 
expedients que continguin dades de caràcter personal, equips d’ofimàtica, 
telèfon, la possibilitat d’utilitzar fax, un ordinador, una impressora /o accés 
compartit, una connexió ADSL, suport administratiu per gestionar l’agenda de 
citacions, i altres elements necessaris per la prestació d’aquest servei.        

 
6. En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la 
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Llei de bases de règim local podrà deduir pagaments a favor de l’ajuntament 
o compensar deutes reconeguts i vençuts entre administracions mitjançant 
transferències quan el Consell Comarcal actuï com a entitat col·laboradora. 
En cas d’incompliment reiterat, el Consell Comarcal podrà retirar els serveis 
del municipi.  

 
7. L’ampliació de qualsevol servei enumerat en aquest conveni serà formulada 

per escrit. Una vegada especificat el contingut del servei i el seu cost es 
posarà en coneixement de les parts i es requerirà l’acceptació per escrit de 
l’ajuntament. No es podrà iniciar cap ampliació de serveis sense l’acceptació 
per escrit de l’ajuntament.  

 
8. L’ajuntament d’Aitona assumeix l’obligació d’incloure en el seu Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball, el personal que faci permanències en el 
municipi.   

 
9. Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2012-

2015 a partir de la seva signatura i es prorrogarà de forma expressa, pels 
exercicis següents naturals, podent modificar-se tant els serveis delegats 
com l’aportació de l’Ajuntament d’Aitona. 

 
10. Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, 

comunicant-t’ho a les altres parts amb una antelació mínima de 3 mesos a la 
seva fi, pel seu coneixement i efectes corresponents.  

 
11. La signatura d’aquest conveni deroga l’anterior conveni subscrit entre el 

Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Aitoba, si bé quedaran 
subsistents les obligacions a les quals no s’hagi donat compliment.  

 
Segon.- Autoritzar l’alcaldessa per signar el conveni anterior i trametre còpia del 
conveni, una vegadat signat, a la Direcció General d’Administració Local, d’acord 
amb l’article 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
 
13. Desafectació de béns i declaracions de parcel·les sobreres 
 
El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 29 de novembre de 2011, aprovà, 
per unanimitat, la desafectació del domini públic d’una porció de 352 m² del camí 
amb referència cadastral 25046A011090020000QX, que voreja la parcel·la 51 
del polígon 11 pel costat esquerre. 
 
Posteriorment s’ha tramitat un segon expedient (2/2012), de declaració de 
parcel·la sobrera d’aquesta mateixa porció, el qual s’ha sotmès a informació 
pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP núm. 13, de 26 de 
gener de 2012, i seu electrònica. 
 
Per altra banda, s’ha tramitat un tercer expedient (7/2012), sobre desafectació i 
declaració de parcel·la sobrera d’una porció de 210 metres lineals, i una mitjana 
3 d’amplada, cosa que fa un total aproximat de 630 m² del camí amb referència 
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cadastral 25046A027090040000QT, que queda situada entre les parcel·les 33 i 
64 per una banda i 38 per l’altra, en haver-se deixat d’utilitzar com a camí; el qual 
s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte publicat al 
BOP núm. 19, de 7 de febrer de 2012, i seu electrònica. 
 
Així mateix, s’ha tramitat l’expedient 15/2012, sobre desafectació de l’ús general i 
declaració de parcel·la sobrera del bé demanial consistent en 308,33 m² del camí 
amb referència cadastral 25046A002090030000QP, que queda situat entre les 
parcel·les 104, 117 i 122 per una banda i 114, 132 i 133 per l’altra, el qual s’ha 
sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP 
núm. 34, de 8 de març de 2012, i seu electrònica. 
 
També s’ha tramitat l’expedient 17/2012, sobre desafectació de l’ús general i 
declaració de parcel·la sobrera d’una porció de 2.505,37 m² del camí amb 
referència cadastral 25046A002090270000QA, que queda situada entre les 
parcel·les 47, 52, 53, 56 i 57 per una banda i 3, 4, 5 i 6 per l’altra, el qual s’ha 
sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP 
núm. 35, de 10 de març de 2012, i seu electrònica. 
 
L’últim expedient tramitat ha estat el 18/2012, per a la desafectació de l’ús 
general i declaració de parcel·la sobrera d’una porció de 749,96 m² del camí amb 
referència cadastral 25046A002090360000QL, que queda situada entre les 
parcel·les 53 per una banda i 54 per l’altra, el qual s’ha sotmès a informació 
pública, per 20 dies hàbils, mitjançant edicte publicat al BOP núm. 35, de 10 de 
març de 2012, i seu electrònica. 
 
En cap dels expedients tramitats no s’han presentat al·legacions ni reclamacions. 
 
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 en tots cinc casos, arran dels respectius canvis de traçat dels camins 
municipals, una part d’aquests han quedat desplaçats, de forma que la part 
originària ha perdut implícitament l’afectació que tenia a l’ús general, o bé es 
pretén precisament modificar el traçat, per augmentar-ne la seguretat. 

 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
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Primer.- Declarar parcel·la sobrera una porció de 352 m² del camí amb referència 
cadastral 25046A011090020000QX, que voreja la parcel·la 51 del polígon 11 pel 
costat esquerre, amb el detall que consta a l’expedient. 

 
Segon.- Desafectar de l’ús general i declarar parcel·la sobrera el bé demanial 
consistent en 630 m² del camí amb referència cadastral 
25046A027090040000QT, amb el detall que consta a la informació gràfica de 
l’expedient. 
 
Tercer.- Desafectar de l’ús general i declarar parcel·la sobrera el bé demanial 
consistent en 308,33 m² del camí amb referència cadastral 
25046A002090030000QP, amb el detall que consta a la informació gràfica de 
l’expedient. 
 
Quart.- Desafectar de l’ús general i declarar parcel·la sobrera el bé demanial 
consistent en 2.505,37 m² del camí amb referència cadastral 
25046A002090270000QA, amb el detall que consta a la informació gràfica de 
l’expedient. 
 
Cinquè.- Desafectar de l’ús general i declarar parcel·la sobrera el bé demanial 
consistent en 749,96 m² del camí amb referència cadastral 
25046A002090360000QL, amb el detall que consta a la informació gràfica de 
l’expedient. 
 
Sisè.- Sol·licitar l’alta dels nous béns al Cadastre i efectuar les modificacions 
corresponents a l’inventari de béns. 
 
 
L’alcaldessa, abans de començar l’exposició d’aquest punt, comunica que és 
part interessada i que per tant ha d’abandonar el Ple. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que el primer dels expedients és el segon cop que es 
porta al Ple, que ara es declara parcel·la sobrera el mateix camí i que això ja 
s’hagués pogut fer al principi, i que espera que ja ho sàpiguen per una altra 
vegada. 
 
Una vegada debatut i votat el punt, l’alcaldessa es reincorpora al Ple. 
 
 
14. Cessió gratuïta de part d’un bé patrimonial 
 
Atès que el 5 de març de 2012 es va incoar un expedient per a la cessió en 
precari de l’ús d’una porció de 2,1950 hectàrees de la parcel·la 4 del polígon 10 
d’Aitona. 
 
Atès que es considera acreditada la necessitat i conveniència de la cessió 
precària, atès que altrament l’entitat, formada principalment per veïns d’Aitona, 
no podria desenvolupar les seves finalitats. 
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Atès que s’ha acreditat el caràcter patrimonial del bé, que consta inscrit a 
l’inventari de béns amb el número 504, finca patrimonial 481, registral 4420. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 35, de 10 de març de 2012, i no s’hi ha 
presentat al·legacions i reclamacions. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Cedir en precari a l’entitat Moto Club Aitona l’ús d’una porció de la 
parcel·la 4 del polígon 10 d’Aitona, de 2,1950 hectàrees, d’acord amb la 
informació gràfica que consta a l’expedient i que es dóna per reproduïda. 
 
Segon.- Determinar que la finalitat d’aquesta cessió és que l’entitat beneficiària 
destini els béns a la pràctica de les activitats esportives de motocròs, 
motociclisme, quads i trial que els són pròpies. 
 
Tercer.-  L’entitat beneficiària disposa d’un termini d’un mes per signar el 
contracte administratiu i  per prendre possessió del bé. En cas que no ho faci 
així, la cessió d’ús restarà sense efecte. 
 
Quart.- Notificar-ho a l’entitat interessada. 
 
 
L’alcaldessa comenta que això ja va passar per Ple al 2005 però que no es va 
acabar l’expedient. 
 
 
15. Mocions 
 
El grup d’ERC ha presentat dues mocions: 
 
 
MOCIÓ PER DENUNCIAR L’ACTUACIÓ POLICIAL CONTRA ESTUDIANTS A 

LA CIUTAT DE VALÈNCIA 
 
El passat dimecres 16 de febrer els estudiants de l’IES Lluís Vives de la ciutat de 
València es concentraren a les portes del centre per denunciar les retallades en 
educació del Consell Valencià. Aquesta concentració d’estudiants començà de 
forma pacífica per denunciar la falta de professors i la falta dels mitjans bàsics 
per estudiar en condicions. En aquests moments, aquest institut presenta ja 
mostres importants de dèficits i mancances estructurals, com demostra el fet que 
no disposa de calefacció. 
 
El passat dilluns 20 de febrer aquest enfrontament va ser encara més contundent 
i més repressiu. L’actuació policial ha estat desproporcionada des de qualsevol 
lògica democràtica. I, de fet, en les diferents concentracions que s’han anat 
succeint diversos dies, s’ha produït una violentíssima actuació policial, de la qual 
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hi ha testimonis personals, fotogràfics i videogràfics, amb el resultat de diversos 
alumnes ferits i contusionats, altres amb la roba trencada i detinguts, emmanillats 
i retinguts en la comissaria de Zapadores.  
 
Els fets demostren que s’ha utilitzat la violència per reprimir a estudiants, alguns 
d’ells menors d’edat, quan sabem que l’ús de la força contra la població és una 
de les mesures extremes que l’estat por prendre i que, d’altra banda, el dret a la 
reunió pacífica és un dret reconegut en el Pacte Internacional de Drets Civils i 
Polítics. 
 
D'acord amb tot l’exposat anteriorment, se sotmet a la consideració del Ple 
l'aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar el recolzament a totes les mobilitzacions estudiantils, així 
com donar suport als moviments sindicals estudiantils. 
 
Segon.- Mostrar el rebuig cap a les actuacions policials, totalment 
indiscriminades i desproporcionades i que atempten contra els drets dels 
estudiants manifestants.  
 
Tercer.- Reprovar l’actitud de la delegada de Govern, Paula Sánchez de León, i 
demanar la seva dimissió immediata com a responsable de tot el succeït. 
 
Quart.- Reprovar les expressions de tipus bèl·lic del cap superior de la Policia de 
València, Antonio Moreno, per referir-se a les mobilitzacions estudiantils com ara 
“l’enemic” i demanar el seu cessament immediat, tot atenent a la justificació de 
l’actuació policial contra els estudiants. 
 
Cinquè.- Donar suport a les mobilitzacions que es puguin convocar en defensa 
d’un ensenyament públic, laic i en català arreu dels Països Catalans, de qualitat i 
contra les retallades de les consecucions socials del darrer segle.  
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta que en democràcia ningú no té problemes per 
manifestar-se.  
 
El Sr. Gerard Salinas respon que aleshores no hi hagués hagut “totxo”. 
 
El Sr. Jaume Izcara respon que tothom té allò que es busca. 
 
L’alcaldessa clou el debat dient que això no té res a veure amb l’Ajuntament 
d’Aitona. 
 
Aquesta moció és rebutjada amb els 2 vots a favor d’ERC i els 6 vots en contra 
de CiU i 1 del PP. 
 
 

MOCIÓ PER DECLARAR AITONA MUNICIPI REPUBLICÀ 
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La Constitució espanyola de 1978 en el seu Títol II situa al rei com a cap d’estat i 
li confereix un seguit de prerrogatives com són la inviolabilitat i la no subjecció a 
cap tipus de responsabilitat. Afegeix, a més, que la corona és hereditària en els 
successors de l’actual cap d’estat, de manera que s’anul·la la possibilitat del 
poble d’escollir el seu màxim representant civil.  
 
Aquests preceptes, inclosos en la principal figura normativa de l’ordenament 
jurídic d’un territori, predetermina inevitablement les característiques de la resta 
de normativa que se’n deriva. I, a més a més, posa de manifest l’acceptació, per 
part dels principals actors polítics i socials que conviuen en aquest territori, d’uns 
principis no democràtics que perpetuen determinats privilegis que no poden ser 
mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los.  
 
Aquesta concepció d’estat xoca frontalment amb el model d’estat republicà que 
situa a tots els ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu 
cap d’estat recau en la sobirania popular. Un model de societat que passa per 
reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la llibertat com a màxima 
expressió de la no dominació. Una forma d’organització civil que recull els valors 
republicans com a màxims garants de la justícia, la transparència, el retre 
comptes, l’exercici del poder amb humilitat. Una manera d’entendre el poder 
diferent a com s’entén ara i que, prova d’això, comporta, per exemple, actituds 
reprovables com ara l’opacitat del pressupost de la corona espanyola o casos de 
negocis poc clars fent ús dels privilegis reials. En definitiva, el model republicà 
entén la societat de forma no dogmàtica, plenament democràtica i premia la 
meritocràcia per sobre dels privilegis injustificats i no legitimats. 
 
Atès que a l’hora de plasmar aquests valors en el dia a dia de la gestió municipal 
s’adopta la consideració que a l’administrat se’l tracta com un ciutadà i no com 
un súbdit, provoca, a més, una relació amb la ciutadania més eficient, que 
s’explica per la major confiança, participació i implicació que deriva del tracte 
entre iguals que s’adopta com a punt de partida.   
 
Atenent, per tant, aquests principis republicans, i expressant el nostre 
convenciment que com a màxims representants democràtics de la ciutadania 
sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la democràcia en 
la nostra nació i també en cada un dels municipis que la configuren, 
 
Per tot això, el Grup Municipal d'ERC proposa els següents acords: 
 
Primer.- Declarar Aitona municipi republicà, entenent que aquesta forma de 
govern representa la concreció dels principis de llibertat i d’igualtat millor que les 
altres.  
 
Segon.-. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l’hora d’exercir 
les responsabilitats municipals que es tenen encomanades.  
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a 
la Presidència del Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de 
Diputats i Senat.  
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El Sr. Gerard Salinas manifesta que ells presenten totes les mocions i que 
gaudeixen de participar, i que no fan mal a ningú. 
 
El Sr. Jaume Izcara demana que li defineixin què és un republicà i què una 
república. 
 
El Sr. Gerard Salinas respon que la República és un Estat i un país i que un 
republicà és qui en forma part. Afegeix que la proposen amb il·lusió, com la de la 
Clamor perquè la batllessa no feia moviments, o la del català. 
 
El Sr. Jaume Izcara demana que presenti mocions per als pagesos, per al 
municipi, però no això, que no té cap sentit, i tampoc no es pot decidir a Aitona. 
 
EL Sr. Gerard Salinas respon que als pagesos els faran costat però ja es 
defensen sols. 
 
L’alcaldessa reitera que hi ha altres prioritats i que els ideals es porten als 
parlaments. Que abans de ser república cal el pacte fiscal. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si s’obtindrà, i la batllessa respon que no ho sap, 
però que la Clamor fa 7 o 8 anys que fa pudor, no 1 o 2. 
 
El Sr. Pau Blanco diu que en fa 15, d’anys. 
 
Aquesta moció és rebutjada amb els 2 vots a favor d’ERC i els 6 vots en contra 
de CiU i 1 del PP. 
 
 
16. Informes  
 
No n’hi ha. 
 
 
17. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
18. Precs i preguntes 
 
El Sr. Pau Blanco manifesta que contínuament es diu que Aitona està endeutada 
per l’edifici multifuncional, però que els números han entrat i que no hi ha 
engany. Ha costat 1.600.000 euros, i hauria costat 1.900.000 si s’hagués acabat. 
Que la primera fase i el xassís van pujar 1.300.000 € però que després hi ha 
hagut subvencions, 200.000 € pel consultori, 200.000 més del PUOSC, 150.000 
de la Diputació; que la 1a planta va costar 411.000 i també hi havia subvenció i 
que per a la 3a hi havia 140.000 €, i que PAOBAL va donar 85.000 € per aplicar 
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al C/ Remolins i 40.000 més de rebaixa del preu. Que al final l’edifici ha costat 
685.000 euros, i que per això van agafar 720.000, perquè les subvencions ja 
començaven a no ser puntuals. 
 
Quant a la llum, hi havia un contracte amb els de Ses Illes per demanar la llum 
conjuntament a FECSA i ho ha consultat amb l’aparellador i s’havien de pagar 
80.000 € des de l’Ajuntament i 80.000 € més des de Ses Illes. El que faltava era 
l’obra civil, que s’havia de fer amb el C/ Remolins, i ja quedava ben poc. Per tant, 
els números que li han donat ara des del nou Ajuntament li estranyen molt, i que 
les il·legalitats que diu el Sr. Izcara, que ja els les van buscar amb els karts, i que 
si s’ha retallat 10 cm hi ha molts més veïns que surten de la vorera i es va fer en 
un Ple una excepció. Que s’hagués hagut d’arreglar tot? Sí, però de coses 
irregulars ja n’hi havia moltes. Pregunta si poden entendre què vol dir que una 
norma donés peu a diverses interpretacions. 
 
La batllessa pregunta si té cap prec o pregunta, i el Sr. Blanco diu que no. 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta que és una falta de responsabilitat parlar 
d’aquesta manera, perquè donar permisos inadequats ara genera un perjudici, i 
que com a alcalde que ha set sap com va això, i que a veure qui vol que li doni 
ara la legalitat. 
 
L’alcaldessa comenta que cada equip de govern dóna prioritat a unes obres, i 
que l’anterior va donar-la a un edifici per a 10.000 habitants. Reitera que hi havia 
800.000 € en factures al calaix i que per això es van haver d’endeutar, pel 
moment en què el Sr. Blanco manava. Quant al contracte de llum, no n’ha vist 
cap, però que es veuen incapaços de pagar el manteniment de l’edifici i se 
sentirien irresponsables tirant-ho endavant. Afegeix que està cansada de parlar a 
cada ple del mateix, i recorda que la Generalitat també l’han deixada endeutada, 
que a tot arreu han fet igual, i que com a veïns ho haurem de tornar entre tots. 
Demana de ser responsables i portar l’Ajuntament com una casa. Recorda que el 
C/ Remolins havia de pujar 600.000 € i ara s’ha fet per uns 240.000. 
 
El Sr. Pau Blanco demana la paraula i l’alcaldessa la hi nega. 
 
El Sr. Pau Blanco sol·licita poder explicar les coses, com ara on va fer cap el 
deute del 2009. Es queixa que se l’acusa de coses que no són veritat. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que el deute l’ha generat CiU, que és qui ha anat a La 
Caixa, per poder tirar endavant el poble amb propaganda a tot color. 
 
La batllessa reitera que van entrar al març i van haver de fer crèdits per casi 
900.000 € al desembre. Pregunta quina macroobra van fer de març a desembre 
per haver de fer un endeutament tan fort. Quant a la informació als veïns, 
comunica que continuaran fent-ho per transparència. Tornant als crèdits, 
manifesta que a El Periódico va sortir el llistat dels 85 ajuntaments més 
endeutats,  i que Aitona surt al número 80. Pregunta a veure quin castell van fer. 
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El Sr. Gerard Salinas manifesta que ells van deixar l’ajuntament amb un 35 % i 
un romanent de tresoreria de 600.000 €, i que ell no se sentiria responsable 
llogant un magatzem a 12.000 € anuals quan a mig quilòmetre del poble hi tenen 
un magatzem. 
 
La Sra. Díaz Sánchez pregunta on és. 
 
El Sr. Salinas diu que un és propietat de l’Ajuntament i que l’altre és privat. Que 
es llancen 8 milions de pessetes i que es podria destinar a millorar el magatzem 
municipal. Que ell, com a mínim, a casa seua ho fa així, que només caldria 
arreglar el sostre. 
 
El Sr. Jaume Izcara diu que se’n recorda de les vegades que van perdre el gas-
oil, la màquina de cine, que van fer una porta però que no la van tancar, o les 
graelles, barbacoes, i coses que no se sap que hi havia, però tot allò que era 
metàl·lic va desaparèixer. 
 
L’alcaldessa diu que s’ha llogat perquè no hi havia on tancar els estris i que 
estaven al carrer. Que Esquerra va vendre un solar al final del C/ Portal de 800 
m² en ple boom per 24.000 € mentre que van comprar el solar per fer el tanatori 
per 36.000 € i que no vol seguir perquè sempre es parla del mateix, que s’ha de 
canviar el xip. 
 
El Sr. Gerard Salinas reitera que és més barat arreglar el municipal que no 
tindre’n un de llogat. 
 
Seguidament aquest mateix regidor pregunta: 
 

1. Quant ha costat l’acomiadament de l’aparellador i dels dos treballador de 
la brigada municipal? 

2. Les faroles de l’Avinguda 27 de Gener estan trencades des de fa temps. 
Pregunta si no les poden arreglar de tant exclusives i cares que són, que 
no les troben. També pregunta pels temporitzadors de llum, que a la 
Moreria i al C/ Forn estan encesos encara a les 11, mentre que en canvi 
es tanquen a les 8 en altres llocs. 

3. Es vol llogar cap altre magatzem pels actes del Fruiturisme? Aquest 
projecte no se sap quin rèdit porta al poble, perquè es demanen factures 
però no les donen. Hi ha doncs, projectat, cap magatzem? Per a què, i 
qui hi aniria a treballar? 

4. Quant al camí de Llardecans, manifesta que no hi estan en contra, però sí 
de canviar la subvenció. En canvi, no consideren prioritària la plaça de 
l’Església. Què en pensen els veïns? Els ho han preguntat o vol una obra 
per a posar-hi una placa? (El Sr. Jaume Izcara manifesta que l’única 
plaça que porta el nom d’algú és de gent d’ERC). Com que ERC està 
d’acord amb l’esforç, no consideren que calgui tocar la plaça. 

5. D’il·legalitat no se n’ha comès cap. Si no, estarien a Fiscalia donats d’alta. 
No s’ha deixat fer obres sense permisos, no és ERC qui ha fet això. Si es 
pretén de llegir lleis primer caldria parlar en conseqüència. 
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El Sr. Pau Blanco demana que els plens es facin a la nit. L’alcaldessa diu que al 
cartipàs ja hi diu que es faran a l’hora que convingui. 
 
El Sr. Jaume Izcara formula les següents preguntes: 
 

1. Com pensa pagar els deutes? 
2. Tenen cap resolució sobre la moció del PP sobre el C/ del Forn? 
3. De les “basses a toves” se n’hauria de revisar l’ús, perquè perd aigua, i 

els afectats són la gent de la zona alta, per filtracions. Si no té ús concret 
és millor que estigui buida o s’elimini. 

4. Al darrere de l’edifici multifuncional caldria posar-hi protecció al camí que 
baixa de les eres, i un límit de velocitat. 

 
L’alcaldessa respon que es pagarà reduint les despeses. Que la liquidació del 
pressupost del 2011 dóna positiu per primer cop en molts anys i que caldrà 
augmentar els ingressos, per a la qual cosa compta també amb l’ajut de la 
Diputació. Diu que caldrà governar amb eficiència i responsabilitat, però que és 
difícil. Respecte al que deien de la plaça de l’Església, avui no es pot plantejar 
de fer-la, perquè no hi poden abocar ni cinc. Només es pot plantejar de cobrir la 
despesa ordinària, res d’inversions. El tema dels visats era només perquè ca 
l’Encarnació està en ruïna, hi ha perill i s’ha de tirar a terra i s’espera un ajut per 
aquest tema. Que no es poden fer obres a Aitona ni a cap ajuntament, i que si es 
fa el camí de Llardecans és perquè ho paga la Generalitat, i l’obra no es 
començarà fins que la Generalitat tingui els diners, perquè tampoc no es poden 
avançar. 
 
El Sr. Gerard Salinas recorda que el projecte ja el té fet. 
 
La batllessa continua, dient que es planteja de fer un carrer amb contribucions 
especials, per no aportar-hi gairebé res l’Ajuntament, que s’estudia acabar Joan 
XXIII amb Mn. Cinto Verdaguer, i que les úniques plaques són de l’alcalde 
d’Esquerra (El Sr. Jaume Izcara: i del trànsfuga) i que ella no en posarà cap. 
 
Sobre el tema “he sentit a dir”, ni Aitona farà magatzem ni res. Si es fa alguna 
cosa serà prioritària i amb molta responsabilitat. Veu que no li agrada el 
Fruiturisme i li sap greu, però a la gent del poble sí que li agrada. I que si no té 
les factures és perquè potser no costa diners, que hi ha ajuts de la Fundació del 
Món Rural de 15.000 €, de l’Institut Català de les Dones, etc. Per tant, a Aitona 
no li costa euros i el projecte tirarà endavant. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que no li fa cap mal, que ell el que voldria és parlar de 
50.000 € i poder vendre la fruita més cara. 
 
L’alcaldessa clou dient que el tema de les llums a vegades es fan proves i que 
les faroles estan col·locades. Que el cost dels acomiadaments surt als decrets i 
que el tema ambulàncies s’està mirant de fer una prova. 
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I essent les setze 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 26 de juny de 2012 i que ha 
estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366315, i la darrera 366333. 
 
Aitona, 27 de juy de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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