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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 4/2013 
Caràcter:  ordinària 
Data:   divendres, 18 d’octubre  
Horari:  de les 20.40 a les 21 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 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany d’acta anterior 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Donar compte de la modificació del grup d’ERC 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2013  
5. Aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2014  
6. Aprovació inicial d’una modificació puntual de les Normes Subsidiàries  
7. Aprovació inicial d’un reglament de creació, modificació i supressió de 

fitxers  
8. Aprovació inicial de la implantació d’un servei i del seu reglament 

regulador  
9. Aprovació inicial del reglament de civisme  
10. Aprovació inicial de la modificació de reglaments 
11. Donar compte d’informes d’Intervenció  
12. Informes 
13. Mocions  
14. Assumptes d’urgència 
15. Precs i preguntes 
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1. Aprovació de l’esborrany d’acta anterior 
 
La Sra. Esperança Casas formula una esmena a l’acta del Ple, per tal que a la 
modificació de subapartats de l’ordenança fiscal número 7, hi consti també el títol 
de l’apartat, a l’efecte de millorar-ne la comprensió. 
 
L’esmena s’accepta per unanimitat i, tanmateix, l’acta s’aprova amb els 6 vots a 
favor de CiU, 1 del PP i 4 en blanc d’ERC, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decre ts d’Alcaldia 
 

• Decret 194/2013, de la taxa sobre celebracions populars 
• Decret 195/2013, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 196/2013, d’aprovació de dos plecs de clàusules  
• Decret 197/2013, sobre ineficàcia d’una llicència d’obres, exp. 24/2013 
• Decret 198/2013, de denegació de llicència d’obres, exp. 5/2013 
• Decret 199/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 18/2013 
• Decret 200/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 57/2013 
• Decret 201/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 75/2013 
• Decret 202/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 126/2012 
• Decret 203/2013, sobre eficàcia d’una llicència d’obres, exp. 122/2012 
• Decret 204/2013, de resolució d’un recurs de reposició 
• Decret 205/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del juny 
• Decret 206/2013, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts càrrecs 
• Decret 207/2013, de correcció d’errades 
• Decret 208/2013 de transmissió del nínxol 19 
• Decret 209/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 10/2011 
• Decret 210/2013, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de juny 
• Decret 211/2013, de correcció d’errades en un plec particular 
• Decret 212/2013, de correcció d’errades en un plec general, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 
Primer.- Esmenar a la clàusula 7a.6.6è del plec de clàusules generals 
que ha de regir l’alienació de béns patrimonials de l’Ajuntament d’Aitona 
el següent apartat, que queda redactat tal com s’indica a continuació: 

 
“Solvència econòmica i financera 
 
Declaracions apropiades d’entitats financeres que garanteixin 
genèricament aquesta solvència o, si més no, la necessària per a fer front 
a l’adquisició de la parcel·la.” 

 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació. 
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• Decret 213/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 81/2013 
• Decret 214/2013, de canvi de destí d’una subvenció, exp. 5/2013 
• Decret 215/2013, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

5/2013 
• Decret 216/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 76/2012 
• Decret 217/2013, d’aprovació d’una tercera transferència de crèdits 
• Decret 218/2013, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 219/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 83/2013 
• Decret 220/2013, de caducitat de l’expedient 87/2012, de responsabilitat 
• Decret 221/2013, de correcció d’errades en una llicència d’obres, exp. 

83/2013 
• Decret 222/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 78/2012 
• Decret 223/2013 de reversió del dret funerari sobre el nínxol A010 
• Decret 224/2013, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 225/2013, d’aprovació del padró de la taxa de conservació del 

cementiri 
• Decret 226/2013, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

114/2012 
• Decret 227/2013, de delegació de facultats per a signar diferents 

escriptures 
• Decret 228/2013, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de juliol i tres 

de juny  
• Decret 229/2013, de retirada de vehicle abandonat, exp. 59/2013 
• Decret 230/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

83/2013 
• Decret 231/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 232/2013, de concessió d’accés a informació 
• Decret 233/2013, de correcció d’errades 
• Decret 234/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 89/2013 
• Decret 235/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

82/2013 
• Decret 236/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de 

residus de l’any 2013 
• Decret 237/2013, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

5/2013 
• Decret 238/2013, de fraccionament i ajornament de rebuts de taxes 
• Decret 239/2013, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de juliol 
• Decret 240/2013, d’ajornament d’un rebut de gestió de residus de 2013 
• Decret 241/2013, d’ajornament d’un rebut de gestió de residus de 2013 
• Decret 242/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de 

residus de l’any 2013 
• Decret 243/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de 

residus de l’any 2013 
• Decret 244/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 245/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
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• Decret 246/2013, pel qual es deixa sense efecte una resolució 
• Decret 247/2013, de resolució d’un expedient de responsabilitat 

patrimonial, 87/2012 
• Decret 248/2013, de devolució d’ingressos indeguts de cementiri 
• Decret 249/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del juliol 
• Decret 250/2013, sobre pla de tresoreria i previsions pressupostàries 
• Decret 251/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 252/2013, de trasllat de quantitats no aplicades en subvencions 
• Decret 253/2013, de devolució d’ingressos indeguts de cementiri 
• Decret 254/2013, de concessió d’una subvenció directa en espècie 
• Decret 255/2013, d’aprovació inicial d’un pla d’emergències municipal 
• Decret 256/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 257/2013, d’aprovació de factures de la 1a quinzena d’agost 
• Decret 258/2013, de baixa de finques de l’inventari i del Registre per 

duplicitat 
• Decret 259/2013, de coordinació de l’inventari de vials amb el general de 

béns 
• Decret 260/2013, d’agrupació de finques 
• Decret 261/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’agost 
• Decret 262/2013, d’adjudicació del nínxol A064 
• Decret 263/2013, de concessió d’una subvenció directa 
• Decret 264/2013, de devolució d’ingressos indeguts de cementiri 
• Decret 265/2013, de resolució d’un expedient de responsabilitat 

patrimonial, 74/2013 
• Decret 266/2013, de canvis de domicili d’ofici, exp. 81/2013 
• Decret 267/2013, d’aprovació d’una factura del setembre 
• Decret 268/2013, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
• Decret 269/2013, de sol·licitud d’una subvenció de dones 
• Decret 270/2013, de sol·licitud d’una subvenció de joventut 
• Decret 271/2013, d’aprovació de factures del 16 d’agost al 3 de setembre 
• Decret 272/2013, de devolució de fiances  
• Decret 273/2013, d’adjudicació del nínxol A065 
• Decret 274/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 51/2012 
• Decret 275/2013, de sol·licitud d’una subvenció de plans d’ocupació, la 

part resolutòria del qual, diu: 
 

Únic.- Aprovar la presentació de la sol·licitud de subvenció convocada per 
Ordre EMO/210/2013 per 1 contracte de treball i l’execució del projecte 
per part del Consell Comarcal del Segrià. 

 
• Decret 276/2013, de sol·licitud d’una subvenció de col·laboració social, la 

part resolutòria del qual, diu: 
 

Únic.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aitona a la sol·licitud que 
presentarà el Consell Comarcal del Segrià per l’ajut per a la realització 
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d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de 
col·laboració social. 
 

• Decret 277/2013, d’aprovació de factures de la 1a quinzena setembre i 
altres de la Festa Major 

• Decret 278/2013, de remissió dels marcs pressupostaris 
• Decret 279/2013, de revocació de dos baixes padronals 
• Decret 280/2013, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

57/2013 
• Decret 281/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 282/2013, d’aprovació definitiva d’un pla d’emergències municipal 
• Decret 283/2013, d’aprovació del padró de clavegueram 
• Decret 284/2013, d’aprovació padró de subministrament d’aigua del 1r 

semestre de 2013 
• Decret 285/2013, de tall de subministrament d’aigua 
• Decret 286/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials de setembre 
• Decret 287/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 97/2013 
• Decret 288/2013, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 289/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

85/2013 
• Decret 290/2013, de pròrroga de termini per acabar unes obres, exp. 

95/2012 
• Decret 291/2013, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
• Decret 292/2013, d’ampliació del termini per notificar la resolució 85/2013 
• Decret 293/2013, de pròrroga de termini per acabar unes obres, exp. 

95/2012 
• Decret 294/2013, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

75/2013 
• Decret 295/2013, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 78/2013 
• Decret 296/2013, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 91/2013 
• Decret 297/2013, de concessió de subvencions del 3r trimestre 
• Decret 298/2013, de trasllat de quantitats no aplicades en subvencions 
• Decret 299/2013, d’aprovació d’una quarta transferència de crèdits 
• Decret 300/2013, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts càrrecs 
• Decret 301/2013, de devolució d’ingressos indeguts de la taxa de 

connexió a la xarxa 
• Decret 302/2013, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de setembre 
• Decret 303/2013, de convocatòria de Ple ordinari 
• Decret 304/2013, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

84/2013 
• Decret 305/2013, de resolució d’un expedient de responsabilitat 

patrimonial, 99/2013 
• Decret 306/2013, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 307/2013, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

84/2013 
• Decret 308/2013, de convocatòria de Ple ordinari 
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Els decrets 212, 275 i 276 queden ratificats amb els 6 vots a favor de CiU, 4 en 
blanc d’ERC i 1 del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació. 
 
 
3. Donar compte de la modificació del grup d’ERC 
 
Es dóna compte al Ple que el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal, arran de la dimissió del Sr. Gaietà Esteve Latorre i pressa de 
possessió del Sr. Francesc Roca Masot, passa a tenir la composició següent: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor portaveu 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
 
 
4. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2 /2013 
 
Atès que cal aprovar una modificació de crèdits en el pressupost de l’any 2013, 
per despeses que no es poden endarrerir a l’any 2014. 
 
Atès l’article 177 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i, per 
remissió d’aquest, el 169 del mateix text legal. 
 
Vistos els informes favorables de la Intervenció, números 19/2013 i 20/2013, 
aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària, en què es justifica que l’afectació dels majors ingressos a la 
reducció de deute públic, fixada a l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària, s’ha d’interpretar restrictivament, de forma que no 
exclou l’ús dels nous ingressos per a finançar modificacions de crèdit destinades 
a altres finalitats. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 4 en blanc d’ERC i 1 del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 2/2013, amb el 
detall següent: 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

0-913 Amortització préstecs 196.656,68 33.687,52 230.344,20 
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2-220 Material d’oficina 10,00 70,00 80,00 

3-226 Despeses diverses 90.000,00 31.760,00 121.760,00 

3-63201 Condicionament piscines 94.900,90 2.642,04 97.542,94 

9-623 Maquinària, instal·lacions i 
utillatge 

0,00 10,00 10,00 

1-60908 
Cruïlla camí 

Llardecans/Av. 27 de 
Gener 

0,00 10,00 10,00 

 

Total altes de crèdits:  68.179,56 

 

Finançament: 

b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

0-331 Despeses de formalització 4.860,00 4.860,00 0,00 

1-60905 Altres inversions PUOSC 
2011 

29.629,34 2.732,04 26.897,30 

 
c) Nous ingressos 
 

Concepte Nom Previsió 
inicial 

Recaptació Nou ingrés 

39906 Trasllat contenidors casc 
antic 

0,00 4.800,00 4.800,00 

4508003 Subvenció escola bressol 0,00 22.100.00 22.100,00 

 
d) Romanent de tresoreria afectat: 33.687,52 € 
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Total de finançament:  68.179,56 

 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. Cas que no es presentin reclamacions, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu i, en aquest cas, se’n publicarà l’aprovació definitiva al BOP.  
 
 
5. Aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2014 
 
Atès que cal aprovar les ordenances fiscals per l’any 2014. 
 
Atès que l’aprovació i publicació de nou de totes les ordenances i la seva 
adaptació als canvis legals permetrà que totes les normes tributàries de 
l’Ajuntament estiguin publicades en un sol BOP i que estiguin completament 
actualitzades, sense contradiccions, cosa que millorarà també l’accessibilitat i la 
seguretat jurídica dels contribuents i permetrà un marc normatiu tributari estable i 
previsible, en limitar-se els canvis a millores de tècnica jurídica i petites 
actualitzacions de costos. 
 
Atès que les noves ordenances se sotmetran a informació pública durant 30 dies 
hàbils, queden garantits els mecanismes de consulta dels agents implicats i la 
seua participació activa en el procés d’elaboració normativa. 
 
Amb les justificacions anteriors, es dóna compliment també als objectius de 
transparència i eficàcia, en haver-se definit clarament la finalitat de la regulació i 
els seus motius i, per tant, queda plenament acreditat el compliment de l’article 
4.1 de la Llei 2/2011, d’economia sostenible, pel cas que fos aplicable a les 
iniciatives normatives de tipus fiscal. 
 
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals.  
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 4 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2014 i següents, les 
ordenances fiscals que s’indiquen a continuació i la imposició dels diferents 
tributs concrets que s’hi contenen: 
 
1 – Impost de béns immobles 
2 – Impost d’activitats econòmiques 
3 – Impost de vehicles de tracció mecànica 
4 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
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5 – General de contribucions especials 
6 – Taxa per prestació del servei d’escola bressol  
7 – Taxa per prestació del servei de casals, cursets i tallers 
8 – Taxa per prestació del servei d’ensenyament musical a l’aula de música 
9 – Taxa de piscines municipals 
10 – Taxes per activitats administratives i ocupacions demanials que siguin de 
meritació no periòdica 
11 – Taxa per a la prestació de serveis en el cementiri local, conducció de 
cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local 
12 – Taxa de clavegueram 
13 – Taxa de gestió de residus 
14 – Taxa per subministrament d’aigua 
15 – Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial a favor d’empreses 
explotadores de subministraments que afecten la generalitat del veïnat 
16 – Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a 
favor d'empreses explotadores de serveis de telecomunicacions que utilitzen el 
domini públic local per prestació d’aquests serveis 
 
El text de les ordenances fiscals assenyalades consta a l’expedient i es dóna per 
reproduït. 
 
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. 
 
 
L’alcaldessa explica l’abast de les modificacions, i destaca la rebaixa de preus 
per a l’aula de música, perquè enguany ja podrà rebre subvencions, i la 
possibilitat de vendre blocs de tres nínxols al cementiri. 
 
 
6. Aprovació inicial d’una modificació puntual de l es Normes Subsidiàries  
 
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, perquè tot i que van ser profundament revisades l’any 2012, 
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van quedar alguns punts que calia aclarir, si bé aquesta necessitat no s’ha 
detectat fins l’any 2013. 
 
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) Corregir les errades següents: 
1. A l’article 7.4 consta la relació d’abreviatures emprades, i s’ha 

omès la ET (equipament tanatori) i les diferents utilitzades per la 
fondària i profunditat edificable, que s’incorporen, per a major 
seguretat jurídica i facilitat d’interpretació. 

2. A l’article 16 es regula els requisits per a l’ús dels drets urbanístics 
en sòl urbà i sòl no urbanitzable, però la rúbrica del precepte 
només preveu el sòl urbà, tot i que en el punt 4 hi ha una norma 
que només fa referència al no urbanitzable. Cal, doncs, suprimir la 
referència al sòl urbà de la rúbrica. 

3. Hi una equipament privat situat entre dues illes, l’edificabilitat del 
qual no és clara, perquè les Normes actual no preveuen aquest 
supòsit (preveuen el cas que l’equipament ocupi tota l’illa i el cas 
que l’equipament es trobi dins d’una altra illa, però no el supòsit 
existent que un equipament convisqui amb una illa amb dues 
ordenacions). A més a més, cal retornar a una redacció similar a 
l’anterior de l’article 26.5 (canviada amb ocasió de la modificació 
puntual de l’edifici multifuncional), que no discriminava entre 
equipaments públics i privats, perquè la regulació actual deixa en 
volum disconforme la residència d’avis, que és un equipament 
que, tot i privat, es troba inequívocament al servei de l’interès 
públic, servit a més a més per una entitat sense afany de lucre, en 
relació amb el qual no s’entén aquesta discriminació. 

4. Als plànols d’ordenació, el tram del carrer Pau Casals que dóna al 
camí de Llardecans té una amplada aproximada de 20 m, segons 
medició a escala, però de 17,2 segons text dels mateixos plànols. 
Aquesta contradicció ha donat lloc després a interpretacions 
contradictòries i diferents efectes, que se solucionen i harmonitzen 
amb el nou plànol.  

b) Modificar l’articulat de les Normes Subsidiàries, per tal de: 
1. Aclarir la superfície mínima de parcel·la en sòl no urbanitzable per 

a implantar-hi indústries agrícoles amb allotjaments auxiliars per a 
temporers, seguint el criteri fixat pel Servei Territorial d’Urbanisme 
de Lleida, que entén que la superfície mínima que cal complir és 
la d’indústria agrícola, en ésser un allotjament de temporers 
merament auxiliar d’aquesta. La incorporació a l’articulat pretén 
guanyar en claredat i seguretat jurídics, tant per als tercers com 
per als tècnics que informen les llicències. 

2. Aclarir la regulació de les afectacions registrals entre finques, per 
a complir amb requisits urbanístics del sòl no urbanitzable. 



      

 11 

3. Adaptar els requisits de granges i indústries agràries a les 
necessitats constructives d’aquestes. 

4. Preveure l’especificitat dels requisits urbanístics en les 
construccions que tenen una part en sòl urbà i una altra en sòl no 
urbanitzable, atès que la normativa actual no preveu cap 
especificitat, que es dóna en més d’un cas, i no és fàcil interpretar 
quin són els requisits que cal complir i com s’ha de calcular si 
concorren o no. 

5. Adaptar l’article 25 (sistema d’infraestructures hidrològic i 
hidràulic) a la recomanació continguda a l’informe de l’Agència 
Catalana de l’Aigua de 27.6.2012, sobre l’anterior modificació 
puntual i refosa de les Normes Subsidiàries. 

6. Fomentar la legalització de construccions que, en no complir els 
projectes amb algun paràmetre urbanístic, disposaven de llicència 
atorgada “a precari”. 

 
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 4 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual 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, tauler d’anuncis de la seu electrònica, i 
al diari La Mañana, per tal que qualsevol que ho vulgui pugui examinar-la i 
presentar, durant el termini esmentat, les al·legacions i reclamacions que 
consideri oportunes.  
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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 (àmbit de 
modificació del C/ Pau Casals). 
 
 
7. Aprovació inicial d’un reglament de creació, mod ificació i supressió de 
fitxers 
 
Atès que mitjançant diferents acords de Ple, publicats al BOP, es van crear els 
fitxers de dades personals de l’Ajuntament d’Aitona.  
 
Atès que s’ha observat que cal modificar-ne el contingut, especialment per 
ampliar-ne les finalitats i clarificar-ne la denominació. 
 
Atès l’article 52.1 del Reglament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, 
aprovat per Reial Decret 1720/2007, el qual estableix que la modificació de 
fitxers de titularitat pública es pot fer mitjançant una disposició general o bé a 
través d’un acord, amb el contingut que assenyala l’article 54.1. 
 
Atès que segons la Recomanació 1/2011, aquesta modificació s’ha de fer 
necessàriament mitjançant disposició general. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
elaboració i aprovació de reglaments. 
 
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, 1 del PP i 4 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
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Primer.- Aprovar inicialment el reglament de creació, modificació i supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Aitona.  
 
Article 1. Convalidació de la creació de fitxers 
 
Es convaliden els fitxers de dades de caràcter personal creats per acords de Ple 
en lloc de per disposició general, amb el contingut que consta als acords de 
creació i, si escau, de modificació. 
 
Article 2. Detall de les modificacions 
 
Es modifiquen els fitxers de dades de caràcter personal que s’indiquen a 
continuació, amb el següent apartat comú a tots els fitxers modificats; en cada 
fitxer s’indica en subratllat els apartats reformats.  
 
Responsable del fitxer i servei per a l’exercici de ls drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició 
Ajuntament d’Aitona  
Alcaldia 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona, Lleida 
Adreça electrònica: secretaria@ajuntamentaitona.cat  
Telèfon: 973 79 40 10 
Fax: 973 79 45 00 
 
 

2.1 Finques (BOP de 14.7.2009 i de 27.12.2011) 
 
Nom del fitxer i descripció del tractament. Tipus de tractament: Parcialment 
automatitzat.  
Nivell de seguretat: Nivell mitjà 
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer.  
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon. Dades de circumstàncies socials: propietats o 
possessions. Dades economificofinanceres i d’assegurances: dades 
bancàries.   
Finalitat del fitxer i usos previstos: registre de les finques, elaborar informes 
tècnics per part del personal de l’Ajuntament, facturar les ocupacions o 
l’explotació de béns patrimonials i tramitar l’alienació i arrendament d’aquests 
béns 
Afectats: les que sol·liciten l’elaboració d’informes tècnics i les que ocupen,  
exploten o sol·liciten la venda o l’arrendament dels béns patrimonials 
Procedència de les dades i procediment de recollida. Procedència de les 
dades: de la persona interessada o del seu representant legal. Procediment 
de recollida: Les seves dades personals són recollides per mitjà de formulari. 
Cessió de Dades: a la Direcció General d’Administració Local, Notaries, 
Agència Tributària de Catalunya, Col·legis professionals, Registres públics 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 
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2.2  Registre de nínxols (BOP de 9.11.2010) 
 

Descripció del tractament: Conté les dades identificatives dels titulars de drets 
funeraris sobre nínxols i sepultures 
Denominació del sistema d’informació o del tractament: parcialment 
automatitzat 
Mesures de seguretat: Nivell mitjà 
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer: 
Dades de caràcter identificatiu: noms i cognoms, adreça postal o electrònica, 
telèfon. Dades economificofinanceres i d’assegurances: dades bancàries. 
Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat és la gestió dels drets sobre 
espais al cementiri municipal (drets funeraris) i gestionar el padró fiscal de la 
taxa de conservació del cementiri. 
Tipificació: Altres registres administratius 
Persones o col·lectius interessats: Ciutadans titulars d’algun dret funerari. 
Procedència i procediment de recollida 
· Procedència: el propi interessat o el seu representant legal, altres persones 
físiques diferent del afectat o el seu representant. 
· Procediment de recollida de les dades: enquestes o entrevistes, formularis o 
cupons. 
Cessions o comunicacions de dades: a l’ens que realitzi la recaptació 
executiva. 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 

 
• Registre general (BOP de 9.11.2010) 

 
Descripció del tractament: Gestió del registre general de l’Ajuntament 
Denominació del sistema d’informació o del tractament: parcialment 
automatitzat. 
Mesures de seguretat: Nivell bàsic 
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer: 
* Dades de caràcter identificatiu: 
*DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica i altres dades 
relatives a la matèria a la qual es refereixen els escrits registrats 
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió del registre general de l’Ajuntament. 
* Tipificació: Registre de documents. 
Persones o col·lectius interessats: Ciutadans, administracions i entitats que es 
comuniquen amb l’ajuntament 
Procedència i procediment de recollida: 
· Procedència: El propi interessat o el seu representant legal, altres persones 
físiques diferents de l’afectat o el seu representant. 
· Procediment de recollida de les dades: Formularis. 
Cessions o comunicacions de dades: a d’altres administracions responsables 
o què participen de la tramitació sol·licitada. 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 
 
• Guarderia (BOP de 14.7.2009) 
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Nom del fitxer i descripció del tractament. Nom del fitxer: Escola bressol. 
Tipus de tractament: Parcialment automatitzat.  
Responsable del fitxer: Ajuntament d’Aitona 
Nivell de Seguretat: Nivell alt. 
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer.  
Altres dades especialment protegides: Salut. Dades de caràcter identificatiu: 
DNI o NIF, nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon. Dades de 
característiques personals: dades familiars, data de naixement, edat i sexe. 
Dades economificofinanceres i d’assegurances: dades bancàries.   
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de l’escola bressol municipal 
d’Aitona, la recollida dels menors i els cobraments derivats de la prestació del 
servei d’escola bressol  
Afectats: Els pares, mares, tutors o representants dels menors a l’escola 
bressol municipal. 
Procediment de recollida: Les seves dades personals són recollides per mitjà 
formulari de preinscripció i matrícula. 
Procedència: El propi interessat o el seu representant legal. 
Cessions o comunicacions de dades: a l’ens que realitzi la recaptació 
executiva. 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 
 
• Nòmina (BOP de 14.7.2009) 

 
Tipus de tractament: Parcialment automatitzat.  
Nivell de Seguretat: Nivell mitjà 
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer.  
Dades especialment protegides: afiliació sindical, amb consentiment exprés 
de la persona interessada. Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF, 
número SS o mutualitat; nom i cognoms, adreça postal o electrònica, telèfon i 
número de registre de personal. Dades de característiques personals: dades 
familiars, data de naixement, edat i sexe. Dades acadèmiques i 
professionals: formació i titulacions, historial acadèmic, experiència 
professional. Dades d’ocupació laboral: cos, escala, categoria, grau, llocs de 
treball, historial laboral. Dades economificofinanceres i d’assegurances: 
dades de nòmina, bancàries i hipoteques.   
Finalitat del fitxer i usos previstos: Gestió de nòmina i personal i gestionar els 
pagaments, retencions i cotitzacions que se’n derivin 
Afectats: Treballadors de l’Ajuntament d’Aitona 
Procediment de recollida: Les seves dades personals són recollides per mitjà 
dels contractes de treball. 
Procedència: El propi interessat o el seu representant legal. 
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, administracions 
tributàries, òrgans judicials, bancs o caixes i entitats asseguradores. 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 

 
• Deutors i creditors (BOP de 14.7.2009) 
 
Nom del fitxer i descripció del tractament. Nom del fitxer: Proveïdors. Tipus 
de tractament: Automatitzat. 
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Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer.  
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF; nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon. Dades economificofinanceres i d’assegurances: dades 
bancàries  
Nivell de seguretat: Nivell mitjà 
Finalitat del fitxer i usos previstos: tresoreria, recaptació tributària, gestió 
econòmica, facturació, relacions comercials, gestió fiscal, comprovar el 
compliment de les obligacions tributàries, gestionar els pagaments i els 
cobraments 
Afectats: Persones obligades al pagament dels impostos municipals i 
proveïdors. 
Procediment de recollida: Les seves dades personals són recollides per mitjà 
de les factures que emeten els proveïdors i els formularis de sol·licitud de 
pagament per transferència. 
Procedència: El propi interessat o el seu representant legal. 
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, administracions 
tributàries si no són encarregades de tractament, òrgans judicials i a la 
tresoreria municipal, perquè comprovi si hi ha deutes tributaris que calgui 
compensar. 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 
 
• Padró fiscal i tributari (BOP de 14.7.2009) 
 
Nom del fitxer i descripció del tractament. Nom del fitxer: Padrons fiscals i 
LID. Tipus de tractament: Automatitzat.  
Estructura bàsica i tipus de dades de caràcter personal incloses al fitxer.  
Dades de caràcter identificatiu: DNI o NIF; nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, telèfon. Dades economificofinanceres i d’assegurances: dades 
bancàries  
Finalitat del fitxer i usos previstos: elaboració de padrons fiscals i liquidacions 
individuals, recaptació tributària, tresoreria, gestió econòmica, gestió 
cadastral, gestió fiscal, comprovar el compliment de les obligacions 
tributàries, gestionar els pagaments i els cobraments 
Afectats: Persones obligades al pagament dels impostos municipals. 
Procediment de recollida: formulari. 
Procedència: El propi interessat o el seu representant legal; altres persones 
físiques diferents de l’interessat o del seu representant; registres públics; 
d’administracions públiques. 
Nivell de Seguretat: Nivell mitjà 
Cessions previstes: Organismes de la Seguretat Social, administracions 
tributàries i òrgans judicials. 
Transferències internacionals: no n’hi ha. 

 
Article 3. Supressió de fitxers 
 
Se suprimeixen els fitxers de dades personals següents: 
 

3.1 NOMINA.FIC, la informació del qual es trasllada al fitxer “Nòmina” 
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3.2 PXXDCE.DBF, la informació del qual es trasllada als fitxers “Proveïdors” i 
“Padrons fiscals i LID”, segons el seu contingut 

3.3 TASAS/GECONTR.FIC, la informació del qual es trasllada al fitxer 
“Padrons fiscals i LID” 

 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’acord inicial i la disposició general, 
mitjançant anuncis que s’han d’inserir al BOP, al DOGC i diari La Mañana, tauler 
d’anuncis de la corporació; i audiència al Consell de Persones Consumidores de 
Catalunya. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, l’ordenança de 
modificació quedarà definitivament aprovada, del qual se n’ordenarà la 
publicació oficial al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i es notificarà a 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per a la seua inscripció al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya. 
 
 
8. Aprovació inicial de la implantació d’un servei i del seu reglament 
regulador 
 
Atès l’article 159 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en 
endavant, ROAS), que estableix que la creació de serveis s’ha d’instrumentar 
mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un reglament que 
estableixi el règim jurídic de la prestació. 
 
Atès que s’han elaborat el document esmentat per a la implantació del servei de 
formació no reglada, escau de seguir els tràmits de l’article 160 del ROAS per a 
la legal implantació del servei i de l’article 63 per a l’aprovació del reglament 
regulador. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
elaboració i aprovació de reglaments. 
 
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, 1 del PP i 4 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la creació del servei de formació no reglada, tallers i 
telecentre i el seu reglament regulador, el text del qual consta a l’expedient i es 
dóna per reproduït. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’expedient instruït per a la implantació del 
servei, integrat per la memòria justificativa, el projecte d’implantació i el 
reglament regulador, mitjançant anuncis que s’han d’inserir al BOP, al DOGC i al 



      

 18 

tauler d’anuncis de la corporació; i sotmetre al mateix tràmit el reglament 
regulador del servei, mitjançant edictes al BOP, DOGC, diari La Mañana, tauler 
d’anuncis i audiència al Consell de Persones Consumidores de Catalunya. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, quedarà 
aprovat definitivament el projecte d’establiment del servei i el seu reglament 
regulador del, del qual se n’ordenarà la publicació oficial. 
 
 
9. Aprovació inicial del reglament de civisme 
 
Atès que es considera que l’elaboració d’una normativa sobre civisme pot 
millorar la convivència entre els ciutadans. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
elaboració i aprovació de reglaments. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el reglament de civisme, el text del qual consta a 
l’expedient i es dóna per reproduït. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública mitjançant edictes al BOP, DOGC, diari 
La Mañana i tauler d’anuncis. 
 
Tercer.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, quedarà 
aprovat definitivament el reglament, del qual se n’ordenarà la publicació oficial. 
 
 
La Sra. Esperança Casas formula una esmena per tal d’afegir com a infracció 
lleu l’abocament de residus inadequats en funció del tipus de contenidors. 
 
Tots els grups es mostren conformes amb l’esmena, i s’aprova per unanimitat. 
 
Seguidament se sotmet a votació el reglament sencer, que s’aprova, amb els 6 
vots a favor de CiU, 1 del PP i 4 en blanc d’ERC, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
10. Aprovació inicial de la modificació de reglamen ts 
 
Atès que es creu convenient que el reglament de camins sigui coherent amb la 
modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament sobre regulació 
de la separació a camins en cas de finques que limiten amb sòl urbà i sòl no 
urbanitzable, corregir una errada detectada en una disposició derogatòria d’un 
altre reglament i donar seguretat jurídica a la normativa sancionadora sectorial. 
 
Atès l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre 
elaboració i aprovació de reglaments. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 4 en blanc d’ERC i 1 del PP, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 4 i 6 i refosa del 
reglament de camins, amb el contingut següent: 
 
Article 4. Marges 
1.  Els  marges  resten  subjectes  en  tota  la  seva  extensió longitudinal a una zona de 
policia de tres metres d’amplada en la qual  queda  limitat  l’ús  del  sòl  i  de  les  
activitats  que  s’hi volen desenvolupar. 
2. L’Ajuntament pot utilitzar o autoritzar la utilització de la zona de policia per a qualsevol 
de les finalitats següents: 
a) Estacionar temporalment vehicles o remolcs que no poden ser obligats a circular per 
avaria o qualsevol altra raó. 
b) Autoritzar  el  pas  de  conduccions  d’aigua,  gas,  electricitat  o qualsevol altre tipus, 
sens perjudici de tercers i salvant el dret de propietat. 
c) Legalitzar i ampliar les construccions que limitin amb el sòl urbà. 
 
Article 6. Edificacions i tanques 
1.  Les  línies  de serveis i subministraments  i  les  conduccions  subterrànies  de 
qualsevol mena, solament s’autoritzaran al lateral del camí, si bé es podrà autoritzar que 
el creuin,  tan per  sobre com per sota,  i amb la profunditat que, si s’escau, es determini 
en la llicència.  
2.  Sens perjudici del que disposa l’apartat següent, en  la  zona  compresa  a  la  línia  
d’edificació  definida  pel planejament urbanístic i a la zona de policia no es permet la 
construcció, reconstrucció o ampliació d’edificis, ni tanques, però sí les obres de pura 
conservació. 
3. A les finques situades en sòl no urbanitzable que limitin amb el sòl urbà, la separació 
de les edificacions respecte camins serà la que determini l’Ajuntament en cada cas per a 
una millor integració amb l’entorn. 
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de la disposició derogatòria del 
reglament de regulació d’especificitats del procediment administratiu, amb el 
contingut següent: 
 
Queda derogat l’anterior reglament regulador de les especificats del  procediment  
administratiu  de  l’Ajuntament, publicat al BOP núm. 179, de 23.12.2010. 
 
Tercer.- Aprovar inicialment l’addició a l’article 5.2 a) del reglament de béns, del 
text següent “una vegada tramitat l’expedient de contractació del bé en qüestió”. 
 
Quart.- Sotmetre a informació pública mitjançant edictes al BOP, DOGC, diari La 
Mañana i tauler d’anuncis. 
 
Cinquè.- En cas que no es presentin al·legacions ni suggeriments, quedarà 
aprovat definitivament el seu reglament, del qual se n’ordenarà la publicació 
oficial. 
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11. Donar compte d’informes d’Intervenció  
 
Es dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció 16/2013, de 12 de juliol de 
2013, en el qual es conclou que es compleix amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària i límit de despesa, sens perjudici que la metodologia emprada 
pugui ésser incorrecta. 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe d’Intervenció 18/2013, de 29 de juliol de 
2013, que presenta el següent resum: 
 

 Pagaments realitzats en el trimestre 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 

2n 2013 15 9 241 139.118,31 62 38.384,77 

 

Factures pendents de pagar  
al final del trimestre 

Dins del període legal  
al final del trimestre 

Fora del període legal  
al final del trimestre 

Trimestre 

Període mig 

del pendent 

de pagament 

Període mig 

del pendent 

de pagament 

excedit 

Nombre 

d’operacions Import total 

Nombre de 

pagaments Import total 

2n 2013 16 9 103 51.017,72 7 2.165,52 

 

El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
12. Informes 
 
L’alcaldessa informa al Ple que la Diputació de Lleida està redactat el projecte 
d’obres del pont sobre el riu Segre, i proposa de fer una reunió de tots els grups 
per decidir quins moviments fer davant de cada administració pública, perquè es 
parla d’imports molt elevats. 
 
Tots els grups es mostren d’acord en treballar plegats per aconseguir tirar 
endavant aquesta obra, i que el Sr. Jaume Izcara, com a regidor del PP, faci 
gestions davant de l’Estat. 
 
 
13. Mocions 
 
13.1 Cuina Catalana 
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La cuina catalana és un dels elements que conforma la nostra identitat com a 
poble. És una cuina amb història, ben documentada i universal. Una cuina que 
cal preservar i difondre, doncs és una representació cultural del nostre país. 
 
Per preservar i difondre aquest patrimoni, que té les seves arrels en el segle XIV, 
la Fundació Institut Català de la Cuina i la Cultura Gastronòmica (FICCG) –una 
fundació privada sense ànim de lucre, té per objectius l’estudi, la divulgació i la 
defensa del patrimoni culinari català– ha endegat una campanya que té per 
objectiu aconseguir que la UNESCO reconegui la Cuina Catalana com a 
Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta campanya, anomenada 
Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, Candidatu ra UNESCO 2014, és 
un projecte de país de gran abast. 
 
La campanya que promou la FICCG ja compta amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya, la societat civil, les universitats, la indústria agroalimentària i turística 
del país i diversos organismes i institucions, però encara no arriba a tots els 
racons del país, i cal que ho faci. Perquè volem que tots els ciutadans puguin 
arribar a sentir-la com a seva. Cal que tothom interioritzi que disposem d’un 
patrimoni viu i ric. Un patrimoni que cal protegir i divulgar. La candidatura vincula 
àmbits tan diversos relacionats amb la cuina com la producció alimentària en les 
seves diferents fases, la cultura, el turisme gastronòmic, la enologia, etc. Per 
aquest motiu considerem que aconseguir aquesta distinció per part de la 
UNESCO significarà un important impuls pel país. I és per això que és important 
el suport de tots els ajuntaments, per incrementar la difusió d’aquest projecte 
entre la ciutadania.  
 
Com a pas previ al reconeixement de la UNESCO, la FICCG ja ha aconseguit 
que el Parlament de Catalunya reconegui la cuina tradicional catalana com a 
patrimoni immaterial del país aprovant una esmena a la Llei 2/1993, de 5 de 
març, de “Foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de 
l’associacionisme cultural”. Actualment també s'estan impulsant altres canvis 
legislatius per aconseguir que la cuina tradicional catalana sigui declarada Bé 
Cultural Immaterial d'Interès Nacional (BCIIN). 
 
Amb l’adhesió proposada, sumarem esforços, generare m un ànim positiu i 
il·lusionador a Catalunya, i farem palesa la riques a i la creativitat de tota 
aquella gent que ha contribuït en la nostra històri a i cultura. Com va dir el 
president Artur Mas “Està a les nostres mans fer possible aquest 
reconeixement”. 
 
Per tot això, el Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Adherir l’Ajuntament d’Aitona a la candidatura per aconseguir que la 
UNESCO reconegui la Cuina Catalana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat. 
 
Segon.- Difondre la candidatura en tots els actes, esdeveniments, etc. que es 
facin a Aitona de caire gastronòmic, cultural, turístic o de qualsevol altra 
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naturalesa, i promoure les adhesions (recollida de signatures) a la candidatura 
entre la ciutadania, a títol particular o col·lectiu, en l’àmbit municipal.  
 
Tercer.- Fer difusió del programa escolar que promou la candidatura entre totes 
les escoles del municipi.  
 
Quart.- Divulgar totes les activitats relacionades amb la gastronomia o el turisme 
gastronòmic que feu en el vostre municipi a través del Facebook i el Twitter de la 
Marca CuinaCatalana (https://www.facebook.com/MarcaCuinaCatalana?ref=hl) i 
(https://twitter.com/cuinacatalana), que fan difusió de totes les activitats 
relacionades amb la candidatura. 
 
Cinquè.- Incorporar al web municipal el logo de la campanya Cuina Catalana 
Patrimoni de la Humanitat, Candidatura UNESCO 2014 amb el corresponent 
enllaç al nostre web www.cuinacatalana.eu . 
 
13.2 Modificacions del codi penal contra els robato ris 
 

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA PETICIÓ DE DETERMINADES MODIFI CACIONS 
DEL CODI PENAL CONTRA ELS ROBATORIS 

 
A continuació es descriuen les propostes que es pretén plantejar en el tràmit 
parlamentari de modificació del Codi Penal, i així millorar l’eficàcia de la resposta 
penal als il·lícits contra el patrimoni que es cometen especialment a l’àmbit rural. 
Aquestes propostes s’han vingut elaborant conjuntament amb agents de l’àmbit 
de la justícia i estan basades principalment en l’informe elaborat pel catedràtic de  
dret penal de la Universitat de Lleida, Josep Maria Tamarit Sumalla. Algunes 
d’elles ja han estat recollides en l’última versió del projecte de reforma aprovat 
pel govern espanyol. Aquelles que es destaquen en negreta en la seva 
numeració són les que encara no s’hi ha recollit. 
  
Primera .- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.  
 
Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o 
agreujada) a la qual també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada 
comprèn vàries circumstàncies que, quan concorren, s’entén més mereixedora 
de càstig la conducta. Ara se n’afegiria més.  
 
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant 
un vehicle per transportar els objectes sostrets.  
 
Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus –dret 
comparat–. El fet de cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està 
normalment associat a una planificació i preparació del fet, i amb facilitar la 
comissió del delicte, així com el transport dels objectes sostrets i la fugida de 
l’autor.  
 
Segona .- Augment de penes en les modalitats qualificades.  
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La modalitat qualificada seria mereixedors d’una pena d’un a quatre anys de 
presó –actualment és d’un a tres anys–. En consonància amb el tractament 
penal d’aquesta figura en el dret comparat. 
 
Tercera .- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori.  
 
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els 
objectes siguin productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a 
l’obtenció d’aquests. S’intenta amb això donar una resposta més concreta a un 
àmbit especialment castigat per la delinqüència atenent la seva vulnerabilitat.  
 
Quarta .- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
 
Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada en què el robatori o 
furt vagi acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden 
causar greu perjudici en instal·lacions o explotacions agrícoles o industrials. 
D’aquesta manera el Codi Penal donaria una resposta més adequada a aquest 
delicte complex, i el castigaria més adequadament que no pas aplicant un delicte 
de furt i un delicte de danys separadament.  
 
Cinquena .- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori.  
 
S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi 
correspondria una pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en 
actuar, l’autor o els partícips, amb pertinença a una organització o grup criminal 
dedicada a la comissió continuada de delictes contra el patrimoni.  
 
Sisena .- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada.  
 
Per a la modalitat hiperqualificada el projecte aprovat pel govern espanyol 
preveu una pena d’1 a 4 anys. Com que aquest rang ja es proposa per a la 
modalitat qualificada, proposem aquí una pena d’1 a 5 anys.  
 
Setena .- Conversió de la falta de furt a delicte.  
 
Es proposa l’eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte 
sempre. No només s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la 
porta a facilitar l’aplicació d’altres mecanismes com són la presó preventiva, el 
comís, els antecedents penals, etc.  
 
Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no 
obstant, preveu l’opció d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara 
que l’objecte sostret sigui de valor escàs, cas en el qual la pena a imposar seria 
de multa i no de presó. Això es fa per salvar un tracte desproporcionat a casos 
de poca importància que abans rebien el tracte més adequat de falta.  
 
Vuitena .- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació.  
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El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que 
prové d’un delicte contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest 
últim cas, tractant-se d’objectes provinents de falta es demana, a més, 
habitualitat. Doncs bé, en desaparèixer com s’ha dit les faltes de furt, ja no 
s’exigiria habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel govern presenta un error 
en aquest sentit, ja que encara s’hi observa la referència les faltes quan pel que 
s’ha dit s’hauria d’eliminar.  
 
En qualsevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de 
receptació, consistent en què els objectes receptats siguin  productes agraris o 
ramaders o dels instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció.  
 
Novena .- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de 
receptació.  
 
Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la 
preveu d’1 a 3 anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí. 
 
Desena .- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació.  
 
S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que 
també serveixen al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que 
s’entengui modalitat qualificada del delicte de receptació quan concorrin 
aquestes. D’aquesta manera es permetria captar també aquelles circumstàncies, 
essent el més coherent que es castiguin en tot el circuit delictiu que comprèn la 
sostracció i posterior col·locació al mercat. 
 
Onzena .- Introducció d’una nova modalitat de delicte de desobediència. 
 
S’introduiria una modalitat del delicte de desobediència que s’ocuparia dels 
comportaments d’aquelles persones que reiteradament cometen infraccions 
administratives malgrat ser sancionades i advertides de la prohibició de tals 
comportaments per l’autoritat o els seus agents. Es tracta de la problemàtica 
protagonitzada per col·lectius de persones contra les quals els procediments 
administratius sancionadors, a banda de suposar una bona despesa als 
ajuntaments, resulten estèrils atès que els infractors no tenen béns ni en tindran. 
 
Aquesta nova modalitat recolliria aquests comportaments reiterats de 
desobediència als continguts dels actes que emanin de les autoritats i els seus 
agents pel compliment de les ordenances municipals. 
 
Així s’evitaria la impunitat d’aquella persona que ve al nostre país, s’instal·la en 
un habitatge sense pagar lloguer, no treballa, fins i tot rep algun tipus d’ajuda, i 
assistència mèdica, i es dedica sistemàticament a vulnerar les ordenances 
municipals, sense que se’l pugui sancionar de manera efectiva al no tenir béns. 
Tot el qual suposa un dels principals factors en el creixement de la percepció de 
la inseguretat i la indignació ciutadanes.  
 
Dotzena .- Una millor regulació del comís 
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Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per 
confiscar aquells vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes 
patrimonials, de manera que mentre es tramita el procediment judicial, no es 
faciliti una previsible reincidència de l’imputat. 
 

INTERPRETACIONS DEL CODI PENAL CERCANT UNA APLICACI Ó 
PUNITIVA MÉS EFECTIVA 

 
Que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició 
d’aproximar-se a determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga 
trajectòria delictiva en l’esfera dels furts i robatoris del sector de metalls, en el 
sentit de no poder-se apropar a tota empresa de compra de metalls. 
 
Per tot això, el grup municipal de CiU proposa al Ple municipal l’adopció del 
següent acord: 
 
Adherir-se a la petició d’aquestes modificacions del Codi Penal per tal de millorar 
l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve patint la 
societat i especialment l’àmbit rural. 
 
Un cop aprovada, si escau, trametre el corresponent certificat de l’acord del Ple 
de la Corporació a l’Ajuntament d’Alcarràs. 
 
 
14. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
15. Precs i preguntes 
 
El Sr. Jaume Izcara pregunta per les reformes de l’escola bressol. L’alcaldessa 
respon que es preveu de començar-les a finals de desembre i que es traslladi la 
canalla a l’escola Francesc Feliu, per acabar-les abans de Setmana Santa. 
 
 
I essent les nou del vespre, 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 23 de desembre de 2013 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 366424 i la darrera 366436. 
 
Aitona, 27 de desembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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