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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2012 
Caràcter:  extraordinària i urgent 
Data:   dimecres, 17 de juliol 
Horari:  de les 15:10 a les 15:10 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Abel Mestre Roca, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteixen: 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Ordre del dia 
 

1. Apreciació de la urgència 
2. Acceptació d’una subvenció del FEDER 
3. Aprovació d’un expedient de despeses plurianual 

 
 
1. Apreciació de la urgència 
 
Queda apreciada amb els 5 vots a favor de CiU, cosa que representa majoria 
simple. 
 
 
2. Acceptació d’una subvenció del FEDER 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona, en el marc de la convocatòria regulada per 
l’Ordre GRI/8/2012, de 26 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel 
FEDER, per al període 2007-2013, eixos 2 i 4, presentà una operació per un cost 
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total de 301.703,72 euros, i que porta per títol Aitona, promoció de la fruita dolça 
al Baix Segre. 
 
Atès que d’acord amb la Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny, del director 
general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 6153, de 20.06.2012, 
s’aprovà aquesta operació en el marc del programa operatiu FEDER 2007-2013, 
tram local, per un import de 301.703,72 euros. 
 
Atès que cal acceptar l’ajut atorgat, competència que fou delegada a l’Alcaldia, 
per acord de 22 de juny de 2012. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, cosa que representa majoria 
simple: 
 
Primer.- Avocar la competència d’acceptació de subvencions i acceptar l’ajut de 
150.851,86 euros, per a l’operació Aitona, promoció de la fruita dolça al Baix 
Segre, presentada en el programa FEDER, tram local. 
 
Segon.- Comprometre l’Ajuntament d’Aitona a aportar un total de 150.851,86€ 
per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació cofinançada pel 
FEDER. 
 
Tercer.- Comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local. 
 
 
3. Aprovació d’un expedient de despeses plurianual 
 
Atès que cal autoritzar una despesa de caràcter plurianual, d’acord amb la 
distribució prevista següent, que podrà ser objecte de modificacions:  
 

CRONOGRAMA / PRESSUPOST  

ACTUACIONS Aplicació 
pressupostària 

2011 2012 2013 

Regeneració urbana del punt 
estratègic d’informació, espai 
d’arribada i ordenament dels 
turistes, i espai públic per a les 
activitats de promoció del  

 

1-60902 149.703,71   

Disseny logotip 4-227 2.400,00   
Registre de la marca 

 
4-227 1.613,80   

Reportatges fotogràfics i de 
vídeo  4-227 2.560,00 5.500,00 3.500,00 

Potenciació de la gastronomia 
de la fruita dolça 4-226 4.941,88 2.500,00 2.500,00 

Creació del model turístic, 
oficina de turisme i/o campanya 4-227  6.800,00 3.400,00 
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de promoció i difusió de la 
logomarca  
(disseny gràfic i comunicació) 
Marxandatge 4-226  16.520,00 4.000,00 
Formació dels guies locals 4-226  2.000,00 2.000,00 
Conferències, cursos i tallers 
sobre fruita dolça 4-226 410,00 7.600,00 6.000,00 

Creació i disseny de rutes 
turístiques i/o senyalització de 
les zones turístiques i indicadors 
per al seu accés 

4-609   8.500,00 

Mapes i cartells turístics 
d’ubicació del patrimoni a visitar 4-609  4.400,00 2.500,00 

Senyalització dels elements 
turístics a visitar 4-609   3.500,00 

Web i/o espai d'interpretació 
virtual de la fruita dolça (domini, 
disseny, aplicació de les TIC, i 
manteniment) 

4-640  35.714,32 20.000,00 

Potenciació, formació i 
iniciatives d’emprenedoria rural 
(inclou la màquina 
deshidratadora) 

3-623  340,01 2.800,00 

TOTAL  161.629,39 81.374,33 58.700,00 
 
Aquesta despesa té un confinançament del FEDER del 50%, per la qual es pot 
generar crèdit per l’import resultant d’aquest percentatge. 
 
Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 86 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, i l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL), les despeses que es pretenen realitzar tenen el 
caràcter de plurianual. 
 
El Ple aprova, amb els 5 vots a favor de CiU, cosa que representa majoria 
simple: 
 
Primer.- Autoritzar les despeses plurianuals que, per als exercicis 2011 a 2013, 
es preveuen en el règim financer detallat als antecedents d’aquest acord, fent 
constar que es fa ús de l’excepció permesa per l’article 174.5 del TRLRHL pel 
que fa als percentatges de l’article 174.3. 
 
Segon.- L’autorització i realització de la despesa de caràcter plurianual per a 
l’exercici 2013 resta subordinada al crèdit que autoritzi el pressupost i, per al 
2012, a l’existència de crèdit adequat i suficient, que, si manca, s’haurà 
d’habilitar mitjançant una generació de crèdits. 
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I essent un quart menys cinc minuts de quatre, 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 27 de setembre de 2012 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 366355, i la darrera 366356. 
 
Aitona, 28 de setembre de 2012 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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