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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2012 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimecres, 19 de desembre 
Horari:  de les 13:40 a les 14:05 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antonieta Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Josep Arqué Gort, 3r tinent d’alcalde 
Abel Mestre Roca, regidor 
Rosa Maria Díaz Sánchez, regidora 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteix: 
 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Cancel·lació d’avals 
4. Afectació d’un bé al domini públic 
5. Aprovació inicial del pressupost del 2013 
6. Reposició parcial de la disponibilitat d’uns crèdits 
7. Aprovació inicial d’un projecte d’obres 
8. Verificació d’una acta no signada 
9. Informe de morositat del 3r trimestre 
10. Informes d’Alcaldia 
11. Mocions 
12. Assumptes d’urgència 
13. Precs i preguntes 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
Se sotmeten a aprovació els esborranys d’actes dels plens de 27 de setembre i 
de 19 d’octubre de 2012, que s’aproven ambdós amb els 6 vots a favor de CiU, 1 
del PP i 3 en blanc d’ERC.  
 
En l’esborrany d’acta del Ple de 27 de setembre s’ha corregit l’acord tercer del 
punt número 8, de forma que on deia “L’acord d’aprovació inicial de la modalitat 
de substitució esdevindrà definitiu si dins del termini assenyalat no s’hi presenten 
al·legacions ni reclamacions.”, hi ha de dir “L’acord d’aprovació inicial de la 
substitució de la modalitat esdevindrà definitiu si dins del termini assenyalat no 
s’hi presenten al·legacions ni reclamacions.” L’acta es transcriurà amb aquesta 
esmena ja practicada. 
 
 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació dels dec rets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

• Decret 263/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 113/2012 
• Decret 264/2012, d’aprovació del padró de la taxa de conservació del 

cementiri 
• Decret 265/2012, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 
• 1r semestre de 2012 
• Decret 266/2012, de correcció d’errades del padró de subministrament 

d’aigua del 1r semestre de 2012 
• Decret 267/2012, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 268/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

104/2012 
• Decret 269/2012, d’aplicació de prorrateig de la quota i devolució de part 

d’un rebut de gestió de residus 
• Decret 270/2012, de denegació de llicència d’obres, exp. 71/2011 
• Decret 271/2012, per complementar les prestacions en situació 

d’incapacitat temporal 
• Decret 272/2012, d’alta d’un camí municipal a l’inventari 
• Decret 273/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del setembre 
• Decret 274/2012, de nova numeració dels edificis senars del carrer de 

Fraga 
• Decret 275/2012,  d’aprovació prèvia del projecte en SNU de l’empresa 

Agrícola Espax, S.L., expedients 37/2012 i 71/2012  
• Decret 276/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 277/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

76/2010 
• Decret 278/2012, de resolució d’un recurs de reposició, exp. 92/2012 
• Decret 279/2012, de baixes d’ofici per inscripció indeguda 
• Decret 280/2012, de retirada de vehicle abandonat, exp. 90/2012 
• Decret 281/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 282/2012, d’aprovació d’una setena transferència de crèdits 
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• Decret 283/2012, d’aprovació de factures registrades del 22 al 30 de 
setembre 

• Decret 284/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 
101/2012 

• Decret 285/2012, de transmissió del nínxol 971 
• Decret 286/2012, d’aprovació de la separata d’un projecte i d’un plec de 

clàusules per adjudicar-lo 
• Decret 287/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 288/2012, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte 

d’obres 
• Decret 289/2012, d’adjudicació del contracte d’obres d’enderrocament de 

la plaça de l’Església, 3 d’Aitona 
• Decret 290/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 291/2012, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
• Decret 292/2012, d’inici d’expedient d’execució de fiança 
• Decret 293/2012, d’imposició d’una primera multa coercitiva, exp. 

83/2012 
• Decret 294/2012, de correcció de béns inventariats 
• Decret 295/2012, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 296/2012, de convocatòria de Ple extraordinari  
• Decret 297/2012, d’aprovació de factures registrades de l’1 al 15 

d’octubre i una de setembre 

• Decret 298/2012, de delegació de facultats per a l’alienació directa de la 
finca registral 4.942, la part resolutòria del qual, diu: 

Únic.- Delegar en el segon tinent d’alcalde, Miquel Bosch Senan les 
facultats perquè, en representació de l’Ajuntament, atorgui tots els 
documents públics i privats que siguin necessaris per a executar 
l’alienació directa de la parcel·la 9007 del polígon 22. 

 
• Decret 299/2012, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
• Decret 300/2012, de devolució d’ingressos indeguts de l’escola bressol 
• Decret 301/2012, de retirada de vehicle abandonat, exp. 100/2012 
• Decret 302/2012, d’aprovació d’una vuitena transferència de crèdits 
• Decret 303/2012, d’aprovació d’una primera ampliació de crèdits 
• Decret 304/2012, de correcció d’errades de resolucions 
• Decret 305/2012, d’aprovació de dos factures  
• Decret 306/2012, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 307/2012, de correcció d’errades de les ordenances fiscals 
• Decret 308/2012 d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

96/2012 
• Decret 309/2012, d’aprovació d’una factura  
• Decret 310/2012, pel qual es deixa sense efecte el 91/2012 
• Decret 311/2012, d’aprovació d’una relació d’admesos i exclosos 
• Decret 312/2012, de nomenament de la secretària del Jutjat de Pau 
• Decret 313/2012, de correcció d’errades d’una resolució 
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• Decret 314/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 
102/2012 

• Decret 315/2012, d’aprovació d’una novena transferència de crèdits 
• Decret 316/2012, de devolució d’ingressos indeguts de cementiri 
• Decret 317/2012, d’aprovació de factures registrades del 16 al 31 

d’octubre i dos de l’agost 
• Decret 318/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’octubre 
• Decret 319/2012, d’aprovació prèvia del projecte en SNU de l’empresa 

Agrícola Ramadera Serentill, expedient 10/2011  
• Decret 320/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

81/2011 
• Decret 321/2012, d’aprovació d’una segona ampliació de crèdits 
• Decret 322/2012, d’adjudicació del nínxol A050 
• Decret 323/2012, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts càrrecs 
• Decret 324/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 128/2012 
• Decret 325/2012, d’aprovació d’una desena transferència de crèdits 
• Decret 326/2012, d’aprovació de factures registrades de l’1 al 15 de 

novembre 
• Decret 327/2012, de modificació d’una llicència d’obres, exp. 11/2012 
• Decret 328/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

urb. 11/2012 
• Decret 329/2012, d’assignació del tram supramunicipal del FCL 2012 
• Decret 330/2012, d’aprovació d’una relació definitiva d’admesos i 

exclosos 
• Decret 331/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 118/2012 
• Decret 332/2012, d’adquisició directa d’una porció de sòl 
• Decret 333/2012, d’aprovació de factures  
• Decret 334/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del novembre 
• Decret 335/2012, d’imposició d’una cinquena multa coercitiva, exp. 

3/2012 
• Decret 336/2012, de modificació de la data de constitució d’un tribunal 
• Decret 337/2012, d’accés a informació municipal 
• Decret 338/2012, d’aprovació de factures  
• Decret 339/2012, de no-ampliació d’un termini, exp. 96/2012 
• Decret 340/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 122/2012 
• Decret 341/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

118/2012 
• Decret 342/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 119/2012 
• Decret 343/2012, d’aprovació de factures  
• Decret 344/2012, de concessió d’una subvenció directa, exp. 134/2012 
• Decret 345/2012, de fraccionament i ajornament de deutes 
• Decret 346/2012, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

72/2012 
• Decret 347/2012, de cinquena generació de crèdits 
• Decret 348/2012, d’aprovació d’una factura 
• Decret 349/2012, d’adjudicació del nínxol A052 
• Decret 350/2012, d’adjudicació del nínxol A053 
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• Decret 351/2012, d’aprovació de factures registrades del 16 al 30 de 
novembre i una de l’octubre 

• Decret 352/2012, de reversió d’un dret funerari 
• Decret 353/2012, de devolució d’ingressos indeguts de part d’un rebut de 

festa major 
• Decret 354/2012, de devolució d’ingressos indeguts de part d’un rebut de 

gestió de residus 
• Decret 355/2012, de concessió de llicència de parcel·lació, exp. 124/2012 
• Decret 356/2012, d’aprovació del límit de despesa no financera de l’any 

2013 
• Decret 357/2012, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. 83/2012 
• Decret 358/2012, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística i exp. 

119/2012 
• Decret 359/2012, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Cancel·lació de l’aval de la 2a fase de l’edific i multifuncional 
 
Atès que ha expirat la garantia del contracte de “Distribución Interior y 
acondicionamiento de las plantas primera, segunda y tercera del Edificio 
Multifuncional de Aitona”, obra inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
Atesa la disposició transitòria primera, punt dos, del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, que 
estableix que els contractes administratius adjudicats abans de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei es regeixen, quant als efectes, compliment i extinció, inclosa la 
durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior, que és la Llei 30/2007. 
 
Atès que les prestacions establertes en el contracte s’han executat correctament. 
 
Atès l’article 90 de la Llei de l’Estat 30/2007, que determina que la garantia no es 
torna o cancel·la fins que no venci el termini de garantia i s’hagi complert 
satisfactòriament  el contracte de què es tracti, o fins que no es declari la 
resolució d’aquest sense culpa del contractista. 
 
Atès l’article 65.2 del Reglament de l’antiga Llei de contractes de les 
administracions públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, que estableix la 
necessitat d’acord de l’òrgan de contractació sobre la cancel·lació i la devolució 
de la garantia definitiva.  
 
Vistos els informes de la direcció facultativa de l’obra i de la Intervenció, 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 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.- Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte de “Distribución 
Interior y acondicionamiento de las plantas primera, segunda y tercera del 
Edificio Multifuncional de Aitona” i cancel·lar l’aval del Banco Español de Crédito, 
S.A., inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número 
00302306910000531211, per import de 16.886,31 €, presentat per 
ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, per respondre de la quantitat de 16.886,31 € 
davant de l’Ajuntament d’Aitona del compliment dels compromisos assumits 
davant de l’esmentat organisme pel contracte esmentat. 
 
Segon.- Condicionar aquest acord a l’emissió per part de la direcció facultativa 
d’un nou informe en què s’acrediti l’esmena de les últimes deficiències trobades. 
 
 
4. Afectació al domini públic de la plaça de l’Esgl ésia, 3 
 
Per provisió d’Alcaldia de 10 d’octubre de 2012 es va incoar un expedient 
d’alteració de la qualificació jurídica del número 3 de la plaça de l’Església 
(registral 336, inventari 19), recentment enderrocat, per tal de procedir a afectar-
lo al domini públic, concretament per ampliar la plaça a la qual fins ara afrontava. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 145, de 18 d’octubre de 2012, i seu 
electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, s’han seguit els 
tràmits previstos a l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 3 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Únic.- Afectar al domini públic el número 3 de la plaça de l’Església (registral 
336, número d’inventari 19). 
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si el nou vial serà per a vianants. L’alcaldessa 
respon que sí. 
 
El Sr. Jaume Izcara felicita l’equip de govern perquè ha tirat endavant una 
proposta de quan ell en formava part. 
 
 
5. Aprovació inicial del pressupost de l’any 2013 
 
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2013, d’acord amb el decret 
d’Alcaldia 356/2012, d’aprovació del límit de despesa no financera de l’any 2013. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text 
refós de la Llei de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 3 en contra d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2013, amb tots 
els seus annexos. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla del personal, la relació/catàleg de llocs i les bases 
d’execució del pressupost. 
 
Tercer.- Exposar-lo al públic en el Butlletí  Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.   
 
Quart.- El  pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació definitiva del 
pressupost, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Cinquè.- Declarar no disponibles els crèdits per als quals no s’ha rebut encara el 
finançament afectat. 
 
 
L’alcaldessa explica que s’augmenta molt la despesa en crèdits, en haver acabat 
els períodes de carència i que, per tant, ha calgut augmentar molt l’austeritat, tot 
reduint despesa corrent, mentre que les inversions són les que s’arrosseguen 
d’anys anteriors amb algun canvi de destí, com és el del C/ de Sant Antolí. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que hi ha ingressos molt forts de contribucions 
especials al voltant de les escoles, i pregunta si això està previst ingressar-ho, i 
que si és així, l’austeritat serà a pagar els veïns. 
 
El Sr. Jaume Izcara considera que la situació heretada fa que el pressupost sigui 
bastant ajustat. Felicita també per l’ajust en festes, perquè quan es retalla s’ha 
de saber d’on fer-ho, i afegeix que enguany es consolida la reducció de personal. 
Que també és important saber que les partides ara reflecteixen exactament el 
que diuen, i no altres coses, com passava en l’època d’Esquerra. Conclou dient 
que votarà a favor perquè el poble ha de tirar endavant. 
 
L’alcaldessa explica que sobre el carrer del costat de les Escoles, es farà amb el 
90 % a càrrec dels veïns, si no s’obté cap ajut, i que s’ha tornat a pressupostar el 
camí de Llardecans perquè encara no s’ha obtingut la cessió dels terrenys. 
Afegeix que en festes al 2009 hi havia uns 240.000 € mentre que l’any que ve 
només 90.000 €, i que en personal ara la despesa és la normal. 
 
El Sr. Gerard Salinas diu que el dèficit heretat és de l’època CiU-PP, que abans 
hi havia un endeutament del 50 % i ara és del 100 %, que Esquerra no es pot fer 
hereva del dèficit del tripartit CiU-PP-PSC. 
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L’alcaldessa respon que perquè hi hagi herències hi ha d’haver un difunt, i es diu 
Esquerra. 
 
 
6. Reposició parcial de la disponibilitat d’uns crè dits 
 
Per acord de Ple de 27 de setembre de 2012, es va declarar no disponible 
l’import que correspon a les pagues extraordinàries que el personal funcionari i 
laboral ha de deixar de percebre de la paga extraordinària de Nadal en virtut del 
Reial decret llei 20/2012. L’esmentat acord fou posteriorment corregit per acord 
de Ple de 29 d’octubre de 2012. 
 
Atès que l’Administració General de l’Estat ha dictat una circular amb criteris per 
a l’aplicació de l’esmentada norma, segons la qual alguns treballadors als quals 
es va suprimir la paga extraordinària, mantenen el dret de cobrar-la, perquè llurs 
retribucions per jornada completa no assoleixen en còmput anual 1,5 cops el SMI 
(és a dir, 13.469,40 €), import al qual, segons la interpretació estatal, no s’ha de 
sumar la paga extraordinària suprimida. 
 
Atès que segons l’article 33.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, correspon 
la reposició de crèdits a disponible al ple de l'entitat. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 3 d’ERC, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Declarar la disponibilitat de 1.735,32 € de l’aplicació 3-130, que és l’import 
que correspon a la paga extraordinària de Nadal del personal laboral al qual se li 
suprimí però que no l’ha de deixar de percebre. 
 
 
7. Aprovació inicial d’un projecte d’obres 
 
L’alcaldessa retira aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
8. Verificació d’una acta no signada 
 
Atès que l’acta del Ple de 23 de desembre de 2008, que consta als folis 366485-
E a 366499-E, no es troba signada per la persona que exercia en aquell moment 
les funcions de fe pública, cal que se’n verifiqui la correcció del contingut per tal 
que l’actual secretari pugui emetre certificats sobre els acords que s’adoptaren 
en aquella sessió. 
 
El Ple aprova, amb el vot favorable de l’alcaldessa, i l’abstenció dels altres 5 
regidors CiU, 1 del PP i els 3 d’ERC, cosa que representa la majoria simple del 
nombre legal de membres de la corporació: 
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Únic.- Manifestar que l’acta que consta als folis 366485-E a 366499-E, rubricats 
tots ells per l’aleshores alcalde, es correspon fidedignament amb els acords i 
debats que es produïren en aquella sessió.  
 
 
9. Informe de morositat del 3r trimestre 
 
Es dóna compte de l’informe emès per la Intervenció en compliment de la Llei 
15/2010, que presenta el següent resum: 
 

     Dins del període legal Fora del període legal 

Trimestre 

Període mig 
de 

pagament 

Període mig 
de 

pagament 
excedit 

Nombre de 
pagaments Import total 

Nombre de 
pagaments Import total 

3r 2012 41 50 104 93.755,72 31 25.359,88 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
10. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
11. Mocions  
 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA 
 
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als 
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, 
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a 
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i 
que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues 
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de 
gravetat del sistema educatiu a Catalunya. 
 
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a legislació pròpia del País 
en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, 
garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els 
alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar 
l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d’avaluació 
efectuades. 
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Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de 
manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i 
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Pels motius exposats, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 d’ERC i 1 
en contra del PP, la següent moció, adoptant els següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de 
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en 
totes aquelles actuacions  que porti a terme per a defensar el català i el model 
lingüístic de la nostra escola. 
 
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya 
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se 
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement 
del català i del castellà. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
 
El Sr. Jaume Izcara considera que no és cosa del Ple d’un ajuntament de 
debatre el model educatiu, i demana que les mocions que es presentin siguin 
d’àmbit municipal, i que aquests temes es deixin per la Diputació, el Parlament i 
el Congrés. 
 
El Sr. Pau Blanco manifesta que la moció la troba ben presentada i que el seu 
grup la votarà, i que toca al moment tan important que viu el país. 
 
L’alcaldessa conclou el debat dient que el país comença a cada poble, i que es 
menysprea el català i la immersió, que tants bons resultats ha donat, i que a 
sobre envaeix competències, per la qual cosa cal donar tot el suport a la 
consellera i a la Generalitat. 
 
 
12. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
13. Precs i preguntes 
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El Sr. Gerard Salinas pregunta quants veïns hi ha a l’encreuament entre el c/ 
Escoles i l’avinguda 27 de Gener, si s’avenen a pagar les contribucions especials 
que es preveuen al pressupost i si no, si s’acudirà a l’expropiació. 
 
L’alcaldessa respon que no sap el nombre de veïns, que primer es vol parlar 
amb l’únic que s’hi oposa. 
 
El Sr. Jaume Izcara pregunta què es farà amb l’herència del multifuncional i amb 
l’accés d’ambulàncies al carrer del Forn, que troba que seria interessant 
d’incloure-ho al pressupost o que ho pagués la Diputació, perquè per als veïns 
seria una obra molt important. 
 
La batllessa respon que el tema de l’ambulància és complicat, i convida el 
regidor a què vingui un dia a parlar amb els tècnics, que li podran explicar millor 
les dificultats que hi ha. Quant a l’acabament de l’edifici multifuncional, contesta 
que està tot parat. 
 
En acabat, l’alcaldessa desitja bon Nadal a tots els assistents. 
 
I essent les catorze hores i cinc minuts, l’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 
jo, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
       Vist i plau 
El secretari interventor    L’alcaldessa 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí    Rosa Pujol Esteve 
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DILIGÈNCIA.- 
 
L’estenc jo, el secretari, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada, per 
unanimitat, en la sessió ordinària del Ple del dia 2 d’abril de 2013 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366387, i la darrera 366392. 
 
Aitona, 2 d’abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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