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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2013 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dijous, 4 de juliol  
Horari:  de les 22.05 a les 22.55 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 electe 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’esborrany d’acta anterior 
2. Correcció d’errades d’una acta 
3. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
4. Presa de possessió d’un regidor electe 
5. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera (exp. 58/2012) 
6. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera (exp. 43/2013)  
7. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera (exp. 63/2013) 
8. Cancel·lació de l’aval de la urbanització del carrer Remolins (exp. 

13/2011) 
9. Cancel·lació de l’aval de la 1a fase de l’edifici multifuncional 
10. Aprovació del compte general del 2012 (exp. 32/2013) 
11. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2013 (exp. 

70/2013) 
12. Aprovació inicial de la 3a modificació de les ordenances fiscals 

(exp. 75/2013) 



      

 2 

13. Aprovació inicial de dos plecs de clàusules generals (exp. 
47/2013) 

14. Aprovació inicial de la derogació de diversos reglaments (exp. 
76/2013) 

15. Aprovació definitiva de la constitució d’una comunitat de municipis 
(exp. 58/2013) 

16. Creació d’un òrgan complementari 
17. Aprovació de la proposta de festes locals del 2014 
18. Modificació del règim de les sessions plenàries 
19. Donar compte de l’informe de morositat del 1r trimestre 
20. Informes 
21. Mocions 
22. Assumptes d’urgència 
23. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació de l’esborrany d’acta anterior 
 
Queda aprovat, per unanimitat, l’esborrany d’acta del Ple de 2 d’abril de 2013. 
 
 
2. Correcció d’errades d’una acta 
 
A l’acta del Ple de 8 de febrer de 2013 hi consta, al punt 7, referent a la moció de 
suport a la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya: 
 
“El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en contra del PP, que 
representa la unanimitat dels presents:” 
 
Atès que és evident que el caràcter unànime de la votació és erroni, en contradir-
se amb l’existència d’un vot en contra, cal esmenar el resultat de la votació. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 d’ERC i 1 del PP, cosa que 
representa la unanimitat dels presents: 
 
Únic.- A l’acta del Ple de 8 de febrer de 2013, al punt 7, referent a la moció de 
suport a la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, on diu “El Ple 
aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en contra del PP, que representa la 
unanimitat dels presents:” 
 
Hi ha de dir: 
 
“El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en contra del PP, que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació:” 
 
 
3. Donar compte i, si escau, ratificació dels decre ts d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
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• Decret 95/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 15/2013 
• Decret 96/2013, d’aprovació del padró d’abonament per accés a tots els 

actes de la festa major, excepte la paella 
• Decret 97/2013, d’aprovació de factures de la 1a. quinzena de març i una 

de gener 
• Decret 98/2013, d’aprovació d’un segon expedient de reconeixement 

extrajudicial de crèdits 
• Decret 99/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del març 
• Decret 100/2013, de rectificació de l’inventari de béns de l’any 2012 
• Decret 101/2013, d’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del 

subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local  a l’empresa 
ENDESA ENERGIA SAU (exp. 2012/01) 

• Decret 102/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 103/2013, de segona generació de crèdits 
• Decret 104/2013, d’aprovació d’una primera transferència de crèdits 
• Decret 105/2013, d’aprovació d’un plec de clàusules 
• Decret 106/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 107/2013, de convocatòria de la Comissió Especial de Comptes 
• Decret 108/2013, d’incorporació de romanents 
• Decret 109/2013, d’aprovació d’un tercer expedient de reconeixement 

extrajudicial de crèdits 
• Decret 110/2013, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol A060 
• Decret 111/2013, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. 

116/2012 
• Decret 112/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

28/2013 
• Decret 113/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

27/2013 
• Decret 114/2013, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de març 
• Decret 115/2013, d’inscripció al Registre de la Propietat de la resolució 

d’un expedient de disciplina urbanística, 11/2012 
• Decret 116/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 

semestre de 2012 
• Decret 117/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 118/2013, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

6/2013 
• Decret 119/2013, de correcció d’errades del decret 80/2013 
• Decret 120/2013, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
• Decret 121/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 

semestre de 2012 
• Decret 122/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 

semestre de 2012 i posteriors rebuts 
• Decret 123/2013, d’adjudicació del nínxol A061 
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• Decret 124/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 2n 
semestre de 2012 

• Decret 125/2013, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte 
d’obres 

• Decret 126/2013, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 127/2013, de sol·licitud del servei de registre ERES 
• Decret 128/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 62/2012 
• Decret 129/2013, d’exempcions de visats 
• Decret 130/2013, d’adjudicació del contracte d’obres d’arranjament de les 

piscines 
• Decret 131/2013, de canvis de domicili d’ofici, exp. 45/2013 
• Decret 132/2013, de correcció d’errades de l’RLT, la part resolutòria del 

qual diu:  
 

Primer.- Esmenar el nivell de CD i el CE del lloc de treball número 1 tant 
a l’RLT com a l’annex de personal del pressupost, que ha de ser el mateix 
que a l’any 2012. 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 
 

• Decret 133/2013, d’accés a informació municipal 
• Decret 134/2013, de transmissió d’una llicència d’ambiental, exp. 6/2005 
• Decret 135/2013, d’aprovació de factures de la 1a quinzena d’abril 
• Decret 136/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’abril 
• Decret 137/2013 de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de festa 

major 
• Decret 138/2013, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

2012 
• Decret 139/2013, d’aprovació d’un expedient de constitució de comunitat 
• Decret 140/2013, d’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra de 

condicionament de les instal·lacions de depuració i substitució del 
paviment exterior de les piscines municipals d’Aitona 

• Decret 141/2013, de resolució d’un recurs de reposició, exp. 14/2013 
• Decret 142/2013, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts càrrecs 
• Decret 143/2013, d’accés a informació municipal 
• Decret 144/2013, d’adjudicació del nínxol A062 
• Decret 145/2013, de reversió d’un dret funerari 
• Decret 146/2013, d’anotació d’una obra nova a l’inventari de béns 
• Decret 147/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 148/2013, de revisió del pla de protecció civil 
• Decret 149/2013, d’aprovació de factures de la 2a quinzena d’abril 
• Decret 150/2013, de concessió de targeta d’armes 
• Decret 151/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 64/2011 
• Decret 152/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 24/2013 
• Decret 153/2013, d’actualització de l’inventari en virtut d’una escriptura de 

segregació, compravenda i agregació 
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• Decret 154/2013, d’interrupció de subministrament d’aigua 
• Decret 155/2013, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 2n semestre de 

2012 
• Decret 156/2013, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 157/2013, d’aprovació d’una segona transferència de crèdits 
• Decret 158/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del maig 
• Decret 159/2013, de correcció d’errada del número d’un columbari 
• Decret 160/2013, d’aprovació del padró de gestió de residus  
• Decret 161/2013, de concessió de subvencions del 1r trimestre 
• Decret 162/2013, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 
• Decret 163/2013, d’inscripció de la tercera cessió a la base de dades de 

cessions d’edificabilitat 
• Decret 164/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 130/2012 
• Decret 165/2013, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de maig 
• Decret 166/2013, de delegació de l’assistència al consell d’alcaldes 
• Decret 167/2013, d’ajornament d’uns rebuts d’aigua del 2n semestre de 

2012 
• Decret 168/2013, de compromís d’assumpció de despeses 
• Decret 169/2013, de reconeixement de triennis  
• Decret 170/2013, de consolidació de grau personal  
• Decret 171/2013, d’adjudicació del dret funerari sobre el nínxol 288  
• Decret 172/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

44/2013 
• Decret 173/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de 

residus de l’any 2013 
• Decret 174/2013, de fraccionament i ajornament de deutes 
• Decret 175/2013, d’adjudicació del nínxol A063 
• Decret 176/2013, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 177/2013, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 178/2013, d’aprovació de pagues extres 
• Decret 179/2013, de fraccionament i ajornament de deutes 
• Decret 180/2013, de declaració de prescripció d’una obligació 
• Decret 181/2013, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de gestió 

de residus 
• Decret 182/2013, d’aprovació de factures de la 2a quinzena de maig 
• Decret 183/2013, d’execució subsidiària d’una ordre d’execució 
• Decret 184/2013, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 29/2013 
• Decret 185/2013, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 51/2013 
• Decret 186/2013, de concessió de llicència ambiental, exp. 7/2008 
• Decret 187/2013, de delegació de facultats 
• Decret 188/2013, d’aprovació d’una certificació d’obres 
• Decret 189/2013, de rectificació d’un rebut de gestió de residus 
• Decret 190/2013 de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de festa 

major 
• Decret 191/2013, de fraccionament i ajornament de deutes 
• Decret 192/2013, d’aprovació de factures de la 1a quinzena de juny 
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• Decret 193/2013, de convocatòria de Ple ordinari 
 
El Ple se’n dóna per assabentat, i ratifica, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 en 
blanc d’ERC i 1 del PP, el decret 132/2013. 
 
 
4. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
El secretari pregunta al regidor electe, Francesc Roca Masot, si jura o promet, 
per la seva consciència i honor, exercir fidelment les obligacions del càrrec de 
regidor de l’Ajuntament d’Aitona, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El regidor electe respon que ho promet, i l’alcaldessa el convida a pujar al seu 
escó, li dóna l’enhorabona, i desitja que el nou càrrec sigui profitós per a tots els 
veïns d’Aitona. Es comunicarà també als diferents organismes oficials. 
 
Seguidament la batllessa aprofita per felicitar la regidora Esperança Casas, 
perquè serà ben aviat consellera comarcal i, per tant, d’alguna manera la 
representant del poble d’Aitona al Consell, per la qual cosa es posa a disposició 
seua i confia que ella també hi estarà. 
 
La Sra. Casas agraeix les paraules de l’alcaldessa i a l’Ajuntament i al secretari, 
a qui suposa impulsor de les notificacions electròniques, perquè gràcies a l’e-
notum des de dilluns ja sabia que hi havia ple, però ha tingut problemes amb el 
correu i des del seu grup no se li ha facilitat l’ordre del dia, per la qual cosa 
s’abstindrà en les votacions, però insisteix que l’e-notum és ràpid i millor. 
 
La batllessa manifesta que ella confiava que el portaveu del seu grup li faria 
arribar la documentació, i aquest assegura que així ho va fer. 
 
 
5. Aprovació d’un expedient de desafectació i decla ració de parcel·la 
sobrera (exp. 58/2012) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 26 de febrer de 2013 es va incoar un expedient per a 
la desafectació de l’ús general dels béns següents, i declarar-los parcel·la 
sobrera, per a modificar el traçat d’un camí: 
 

• 830,53 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM  
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 36, de 7 de març de 2013 i tauler 
d’anuncis de la seu electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, 
s’han seguit els tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni 
dels ens locals. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 d’ERC, 1 del PP i l’abstenció de 
la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Desafectar del l’ús general i, per tant, del domini públic, el bé següent, i 
declarar-lo parcel·la sobrera: 
 

• 830,53 m² de la parcel·la 25046A018090190000QM  
 
El detall consta a la informació gràfica de l’expedient. 
 
Segon.- Comunicar-ho a la Gerència Territorial del Cadastre, per tal que faci 
l’alteració corresponent. 
 
 
6. Aprovació d’un expedient de desafectació i decla ració de parcel·la 
sobrera (exp. 43/2013)  
 
Per provisió d’Alcaldia de 5 d’abril de 2013 es va incoar un expedient per a 
desafectar de l’ús general el bé següent, i declarar-lo parcel·la sobrera, per tal de 
modificar el traçat del camí: 
 

• 365 m² de la parcel·la 25046A017090010000QA  
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 59, de 10 d’abril de 2013 i tauler 
d’anuncis de la seu electrònica, i no s’han presentat al·legacions ni reclamacions, 
s’han seguit els tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni 
dels ens 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.- Desafectar del l’ús general i, per tant, del domini públic, el bé següent, i 
declarar-lo parcel·la sobrera: 
 

• 365 m² de la parcel·la 25046A017090010000QA  
 
El detall consta a la informació gràfica de l’expedient. 
 
Segon.- Comunicar-ho a la Gerència Territorial del Cadastre, per tal que faci 
l’alteració corresponent. 
 
 
7. Aprovació d’un expedient de desafectació i decla ració de parcel·la 
sobrera (exp. 63/2013) 
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Per provisió d’Alcaldia de 28 de maig de 2013 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general dels béns següents, i declarar-los parcel·la sobrera, 
per a modificar el traçat d’un camí: 
 

• 873,91 m² de la parcel·la 25046A020090010000QA  
 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 95, de 31 de maig de 2013 i tauler 
d’anuncis de la seu electrònica, i audiència als interessats, s’han seguit els 
tràmits previstos als articles 12 i 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
Atès que s’han presentat al·legacions, per tal que s’arxivi l’expedient en tant que 
la desafectació privaria d’accés a la seua finca a un veí. 
 
Atès que per a evitar aquesta manca d’accés –que tanmateix no concorda amb 
els plànols cadastrals–, fóra suficient de limitar l’abast de la desafectació, no sent 
necessari d’arxivar tot l’expedient. 
 
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.- Estimar parcialment les al·legacions presentades i desafectar del l’ús 
general i, per tant, del domini públic, el bé següent, i declarar-lo parcel·la 
sobrera: 
 

• 563,44 m² de la parcel·la 25046A020090010000QA  
 
El detall consta a la informació gràfica de l’expedient. 
 
Segon.- Comunicar-ho a la Gerència Territorial del Cadastre, per tal que faci 
l’alteració corresponent. 
 
Tercer.- Notificar-ho als interessats. 
 
 
8. Cancel·lació de l’aval de la urbanització del ca rrer Remolins (exp. 
13/2011) 
 
Atès que el 18 d’abril de 2011 se signà el contracte d’obres d’urbanització del 
carrer Remolins d’Aitona. 
 
Atesa la disposició transitòria primera, punt dos, del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 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. 
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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 que l’acta de recepció de l’obra se signà el dia 8 de novembre de 2011, i 
que en aquesta data comença el termini de garantia d’un any, segons la clàusula 
17a.4 del plec, la vigència de l’aval s’ha exhaurit. 
 
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.  
 
Vist l’informe favorable de la direcció facultativa de l’obra, de 3 de maig de 2013. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP, 3 en contra d’ERC i 
l’abstenció de la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar la certificació final i la liquidació del contracte de “Urbanització 
del carrer Remolins d’Aitona” i cancel·lar l’aval del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A., inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número 
0182000712340, per import de 9.575,77 €, presentat per CONSTRUCCIONS 
MORELL TUFET, SL, per respondre de la quantitat de 9.575,77 € davant de 
l’Ajuntament d’Aitona del compliment dels compromisos assumits davant 
d’aquest ens pel contracte esmentat. 
 
Segon.- Notificar-ho a la interessada. 
 
 
9. Cancel·lació de l’aval de la 1a fase de l’edific i multifuncional 
 
Atès que el 25 de juny de 2008 se signà el contracte d’obres de construcció de 
l’edifici multifuncional d’Aitona. 
 
Atesa la disposició transitòria primera, punt dos, del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, 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 en aquest cas el 
text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2000 (en endavant TRLCAP). 
 
Atès que les prestacions establertes en el contracte s’han executat correctament. 
 
Atès l’article 44 del TRLCAP, que determina que la garantia no es torna o 
cancel·la fins que no venci el termini de garantia i s’hagi complert 
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satisfactòriament  el contracte de què es tracti, o fins que no es declari la 
resolució d’aquest sense culpa del contractista. 
 
Atès que l’acta de recepció de l’obra se signà amb efectes al dia 1 de juny de 
2010, i que en aquesta data començà el termini de garantia de tres anys, segons 
l’oferta que consta en la plica presentada per l’adjudicatària, la vigència de l’aval 
s’ha exhaurit. 
 
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.  
 
Vist l’informe favorable de la direcció facultativa de l’obra, de 13 de juny de 2013. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 d’ERC, 1 del PP i l’abstenció de 
la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Cancel·lar l’aval de la Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos, S. Coop. 
de Crédito “Multicaja”, inscrit al Registre Especial d’Avals amb el número 16386, 
per import de 52.793,44 €, presentat per PAOBAL ALBALATE, SL, per respondre 
de l’esmentada quantitat davant de l’Ajuntament d’Aitona del compliment dels 
compromisos assumits davant d’aquest ens pel contracte esmentat. 
 
Segon.- Notificar-ho a la interessada. 
 
 
10. Aprovació del compte general del 2012 (exp. 32/ 2013) 
 
Atès que s’ha confeccionat el compte general de l'Ajuntament d’Aitona 
corresponent a l’exercici 2012, integrat pels estats de comptes anuals previstos a 
la Instrucció de comptabilitat normal, aprovada per Ordre EHA/4041/2004. 
 
Atès que ha estat informat per la Comissió Especial de Comptes, en sessió d’11 
d’abril de 2013.  
 
Atès que l’informe es va sotmetre a informació pública, mitjançant edicte publicat 
al BOP núm. 63, de 16 d’abril, per 15 dies, durant els quals, i 8 més, es pogueren 
presentar reclamacions, objeccions i observacions, sense que se’n presentés 
cap. 
 
Vist l’informe de la Intervenció núm. 15/2013. 
 
Atès l’article 212.5 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals. 
 
Atès l'acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 8 de maig de 
2013, publicat al DOGC núm. 6382, de 24.5.2013, relatiu a la forma en què les 
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corporacions locals de Catalunya han de retre a la Sindicatura de Comptes el 
Compte general per mitjans telemàtics. 
 
Atès el conveni signat el dia 18 de desembre del 2009, entre la Sindicatura de 
Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes, per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP, 3 en contra d’ERC i 
l’abstenció de la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de l’Ajuntament d’Aitona corresponent a 
l’exercici 2012. 
 
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes el compte general de l'Ajuntament 
d’Aitona corresponent a l’exercici 2012. 
 
 
L’alcaldessa explica el contingut del compte general, que reflecteix un superàvit 
de més de 60.000 euros, que per primer cop no és fictici, d’on desapareixen 
completament els pendents d’aplicació al pressupost, tant dels comptes 413 com 
del 555, que ja es va tancar l’any 2011, i recorda que Aitona és dels ajuntaments 
que no ha hagut de fer pla d’ajust.  
 
El Sr. Gerard Salinas manifesta que el seu grup no vol ser còmplice d’un 
endeutament que es troba casi al 100 %, perquè el pròxim serà que la 
Generalitat intervingui l’Ajuntament si augmenten els préstecs, i que per això el 
grup d’ERC votarà en contra. 
 
La batllessa respon que no són còmplices, que són els autors, que és ben 
diferent, i que qui intervé els ajuntaments és l’Estat, no la Generalitat. 
 
 
11. Aprovació inicial de la modificació de crèdits 1/2013 (exp. 70/2013) 
 
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 que cal reformar les bases d’execució del pressupost, per tal de poder fer 
ús de la possibilitat prevista per l’article 59.5 a) del Reglament general de 
subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006. 
 
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 12/2013 i 13/2013, 
aquest darrer específic sobre el compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP, 3 en contra d’ERC i 
l’abstenció de la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Declarar la disponibilitat del finançament de l’aplicació pressupostària 1-
60905. 
 
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2013, amb el 
detall següent: 

Despeses que cal finançar:  

a) Altes de crèdits: 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual 

Proposta 
d’augment 

Consignació 
definitiva 

3-632 Reposició edificis i altres 2.500,00 38.143,40 40.643,40 

4-210 Reparació 
d’infraestructura 

43.900,00 10.000,00 53.900,00 

9-48 Subvencions a entitats 
sense afany de lucre 

0 10,00 10,00 

 

Total altes de crèdits:  48.153,40 € 

b) Baixes de crèdits 

 

Aplicació 
pressupostària 

Nom Consignació 
actual  

Proposta de 
disminució 

Consignació 
definitiva 

0-331 Despeses de formalització 14.870,00 10.010,00 4.860,00 

1-60905 Altres inversions. PUOSC 
2011 

67.772,74 38.143,40 29.629,34 

 
 

Total baixes de crèdits:  48.153,40 € 
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Tercer.- Aprovar inicialment l’addició d’un punt 3r a la base d’execució 25a del 
pressupost vigent, amb la següent redacció:  
 
En les convocatòries obertes, quan a la finalització d’un període s’hagin concedit 
les subvencions corresponents i no s’hagi esgotat l’import màxim a atorgar, es 
pot traslladar la quantitat no aplicada a les posteriors resolucions que es dictin. 
L’òrgan concedent ha d’acordar expressament les quanties que s’han de 
traslladar i el període en què s’han d’aplicar, que ha de ser algun dels següents. 

 

Quart.- 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 
i, una vegada feta aquesta publicació, aprovar el canvi de destí parcial de les 
dues darreres operacions previstes a l’article 49.2 b) del TRLRHL i efectuades 
per l’Ajuntament, en la forma que consta a l’annex de l’informe 12/2013.  
 
 
L’alcaldessa explica que la modificació és per arreglar camins i l’escola bressol. 
El Sr. Gerard Salinas respon que la llar d’infants ja n’estava de bé, i que és que 
el govern actual que l’ha deixat degenerar perquè era una obra republicana. 
Afegeix que si s’hagués avingut d’entrada amb els tècnics, cosa que no va voler 
intentar mai, no hi hauria aquest problema, i que és un caprici de l’equip de 
govern actual. 
 
El Sr. Jaume Izcara intervé, no per recolzar el govern de CiU, segons afirma, 
sinó per aclarir que des del primer dia l’escola bressol té carències, hi ha 
crebasses, goteres, falta de desaigües, etc.  
 
La batllessa clou el debat dient que les obres d’Aitona són d’Aitona, amb 
independència de qui les hagi fet, i que la llar s’inunda i té desperfectes que 
s’han arreglar, perquè hi ha nens i el servei s’ha de prestar, i després ja es 
mirarà a qui es reclama. 
 
 
12. Aprovació inicial de la 3a modificació de les o rdenances fiscals (exp. 
75/2013) 
 
Atès que el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees ha dictat la 
sentència de 12 de juliol de 2012, en assumptes prejudicials acumulats C-55/11, 
C-57/11 i C-58/11, en la qual declarà improcedent la taxa municipal per l’ús de 
xarxes alienes en els termes següents: 
 
"1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación 
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la 
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misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan 
para prestar servicios de telefonía móvil". 
En su virtud, los Ayuntamientos solo podrán cobrar tasas municipales por el uso 
privativo o aprovechamiento especial del dominio público municipal a los 
operadores de redes de telecomunicaciones titulares de instalaciones pero no a 
los operadores interconectados o con derechos de acceso que se limiten a usar 
las instalaciones de otras empresas para prestar sus servicios. 
"2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que 
confiere a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de 
los poderes públicos incompatible con dicho artículo". 
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en todos aquellos casos 
en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su 
contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, 
los particulares están legitimados para invocarlas ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no haya adaptado 
el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando 
haya hecho una adaptación incorrecta (en este sentido las sentencias de 5 de 
octubre de 2004, Pfeiffer y otros, C 397/01 a C 403/01, Rec. p. I 8835, apartado 
103; de 17 de julio de 2008, Arcor y otros, C 152/07 a C 154/07, Rec. p. I 5959, 
apartado 40, y de 24 de enero de 2012, Domínguez, C 282/10, Rec. p. I-0000, 
apartado 33). 
 
Atès que en virtut d’aquesta doctrina, el Tribunal Suprem ha dictat la sentència 
de 12 d’octubre de 2012 per la qual s’anul·la una ordenança fiscal relativa a la 
taxa sobre telefonia mòbil, pronunciament que és d’esperar que es repeteixi en 
tots els casos, cal derogar l’ordenança aprovada a Aitona. 
 
Atès que s’ha observat que la participació en processos selectius, la sol·licitud de 
notes simples o l’ús del rodet comptador no es troben taxats en cap epígraf, cal 
fer la corresponent inclusió a les ordenances. 
 
Atès que s’ha observat que existeix una problemàtica amb relació als habitatges 
la utilitat dels quals és la d’allotjar els temporers durant els mesos de la 
campanya agrària, perquè això els provoca que de manera estacional el consum 
que es produeix en aquest habitatge sigui elevat i que se salti de tram, amb un 
augment desproporcionat i injust del cost, cal regular adequadament aquest 
supòsit. 
 
Atès que en acabar aquest curs escolar es vol organitzar tallers temàtics 
setmanals, per tal que els cursets que es donen des de la biblioteca siguin de 
l’interès del major nombre de persones possibles, cal modificar les ordenances 
fiscals també en aquest punt. 
 
Atès que cal millorar tècnicament l’ordenança sobre accés al domini públic per 
activitats festives. 
 
Atesos els articles 15 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals.  
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP, 3 en contra d’ERC i 
l’abstenció de la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 6.1 de l’ordenança fiscal 
número 6, en els punts següents:  
 

3r Cursets  

12. Tallers temàtics setmanals 25 €/setmana 

13. Altres cursets no específicament tarifats Màxim 50/mes 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 7, en els 
punts següents: 
 
Article 2.2 No està subjecta a aquesta taxa: 

 
d) L’entrada a les piscines municipals per part dels menors de 5 anys i dels majors de 65 i també de les 

persones amb discapacitat superior al 66 %. 
e) L’abonament per a l’accés a tots els actes de la festa major per part dels menors de 10 anys i dels 

majors de 70 i també de les persones amb discapacitat superior al 66 %. 

 
Article 5.1 
 

Epígraf Fet imposable Euros 

1r Serveis de secretaria   

23. Participació en processos selectius 25 

24. Sol·licituds de notes simples registrals que s’hagin d’incorporar als expedients 11 

11è Ús de material municipal  

9. Ús del rodet compactador 30/dia 
 

 
Tercer.- Aprovar inicialment, amb efectes a 1 de juliol de 2013, la modificació de 
l’ordenança fiscal número 11, per afegir el punt 5 a l’article 5: 

 
Els titulars d’explotacions agràries que siguin titulars d’una connexió d’aigua 
destinada exclusivament al consum estacional de 2 o més persones temporeres, 
vinculades a l’explotació mitjançant contracte de treball, podran demanar cada 
any l’aplicació al consum d’aigua de l’allotjament on estiguin empadronades les 
persones temporeres, la tarifa industrial, amb efectes només al consum del 2n 
semestre de cada any. 
 
També s’aplicarà la tarifa industrial, durant tot l’any, a les activitats benèfico-
econòmiques de caràcter residencial. 

 
Quart.- Aprovar inicialment la derogació, amb efectes retroactius a 1 de gener de 
2013, de l’ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local en benefici de les 
empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil. 
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Cinquè.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al 
Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per tal que el termini de 30 dies les 
persones interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions 
que considerin oportunes, i atorgar audiència, durant el mateix termini, a 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb el punt 3r.  
 
Sisè.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions.  
 
 
Després de l’explicació feta per l’alcaldessa, el Sr. Gerard Salinas afirma que el 
rodet s’usa molt esporàdicament però que pot donar un rendiment, que també 
entén el tema de les notes simples, però en relació amb els tallers temàtics, 
insisteix que l’actual equip no aconsegueix subvencions socials per als cursos, 
com sí que aconseguia el govern d’ERC, mentre que el de CiU no en sap o no en 
vol demanar, i no es fa més que posar taxes.  
 
La batllessa respon que avui hi ha austeritat i eficàcia, i no és el moment de 
regalar res, i que a l’hivern hi ha hagut 225 persones inscrites en cursets, mentre 
que amb ERC n’hi havia 70. Els cursets van bé i la gent està disposada a pagar-
los. 
 
 
13. Aprovació inicial de dos plecs de clàusules gen erals (exp. 47/2013) 
 
Atès l’article 114.3 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, que 
estableix que els ens locals poden aprovar plecs de clàusules administratives 
generals, d’acord amb les seues normes específiques, previ dictamen de l’òrgan 
autonòmic equivalent al Consell d’Estat, que a Catalunya és la Comissió Jurídica 
Assessora. 
 
Atès l’article 278.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, que estableix, en la versió 
catalana, que el tràmit d’aprovació dels plecs és el mateix que el fixat per a les 
ordenances locals, i que cal un informe del secretari interventor abans de les 
aprovacions inicial i definitiva. 
 
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 l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Atès l’article 27.3 del Reglament d’organització i funcionament de la Comissió 
Jurídica Assessora, aprovat per Decret 69/2006, d’11 d’abril. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 en contra d’ERC i l’abstenció del 
PP i de la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la Corporació: 
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Primer.- Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals per a 
l’arrendament i per a l’alienació dels béns patrimonials de l’Ajuntament d’Aitona. 
 
Segon.- Sotmetre la proposta d’aprovació dels plecs, 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. 
 
Tercer.- Una vegada exhaurit el termini d’al·legacions, requerir el secretari 
interventor un nou informe que, si escau, valori les al·legacions presentades, i a 
l’Alcaldia que, després d’emetre la proposta de resolució, demani dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora.  
 
 
L’alcaldessa manifesta que ja hi ha expedients en tràmit, però que cada vegada 
s’han de fer edictes d’exposició dels plecs i per estalviar diners se’n fa un de 
general perquè el procés sigui més àgil i barat. 
 
El Sr. Gerard Salinas demana que ja que no se li ha facilitat els plecs, que 
s’informi al públic del seu contingut. La batllessa respon que ha tingut dies per 
vindre’ls a buscar i que se li han enviat per correu electrònic, i que si al final de la 
sessió algú del públic vol més explicacions els les donarà. 
 
 
14. Aprovació inicial de la derogació de diversos r eglaments (exp. 76/2013) 
 
Les sentències del Tribunal Constitucional 8/2012, de 18 de febrer, i del Tribunal 
Suprem d’11 de febrer de 2013, han obert un nou panorama sobre el qual no 
s’havia treballat a nivell municipal, en el sentit que, arran de la primera de les 
sentències esmentades, no és possible que les corporacions locals fixin mesures 
addicionals de protecció de la salut pública més estrictes que les fixades per la 
normativa bàsica estatal, tant en relació amb els límits d’emissió radioelèctrica 
com en la fixació de distàncies mínimes a les corresponents infraestructures.  
 
No hi ha, doncs, cap possibilitat de complement a la regulació continguda al 
Reial Decret 1066/2011, tal com reafirma categòricament l’STS de 29 de maig de 
2013 i, per tant, l’Ajuntament d’Aitona ha d’adaptar-se a aquesta nova situació i 
derogar l’ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions 
de radiocomunicació, per tal d’evitar eventuals impugnacions i condemnes en 
costes. 
 
Val la pena, a més, aprofitar aquest tràmit per a derogar altres disposicions 
generals que han caigut en desús i que no són susceptibles de tornar-se a posar 
en vigor perquè en la seva tramitació es van ometre tràmits essencials del 
procediment. 
 
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 l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP, 3 en contra d’ERC i 
l’abstenció de la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança municipal per a la 
instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació (publicada al 
BOP núm. 116, de 23.09.2000) i dels reglaments d’òrgans complementaris 
publicats al BOP núm. 125, de 9.10.2003 i 153, de 8.11.2005), amb efectes 
retroactius a la data d’entrada en vigor. 
 
Segon.- Sotmetre la proposta de derogació 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. 
 
Tercer.- 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 de la derogació al BOP.  
 
 
El Sr. Jaume Izcara manifesta que no entén per quin motiu el grup d’ERC pot 
votrar en contra d’aquesta derogació. 
 
 
15. Aprovació definitiva de la constitució d’una co munitat de municipis 
(exp. 58/2013) 
 
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió de 26 de juny de 2012 va aprovar 
inicialment la creació dels serveis d’ensenyament musical, escola bressol, casal 
de vacances, biblioteca i piscines municipals. 
 
Atès que l’acord inicial i l’expedient es van sotmetre a informació pública, durant 
30 dies, mitjançant edictes publicats al BOP núm. 92, de 5 de juliol, al DOGC 
núm. 6163, de 4 de juliol, i al tauler d’anuncis i en no haver-s’hi presentat 
al·legacions ni reclamacions, l’acord inicial va esdevenir definitiu, cosa que es 
publicà al BOP núm. 116, de 21 d’agost de 2012.  
 
Atès que el servei d’ensenyament musical es presta com a aula de música 
associada, juntament amb la de Torres de Segre, a l’escola de música amb seu 
a Alcarràs, i els tres ajuntaments han convingut la constitució d’una comunitat de 
municipis. 
 
Atès que les respectives Alcaldies van acordar incoar el procediment, 
manifestant la voluntat dels ajuntaments d’Alcarràs, de Torres de Segre i 
d’Aitona de constituir una comunitat de municipis, aprovant el conveni regulador 
de la comunitat, mitjançant els actes següents: 
 

- Ajuntament d’Aitona: Decret de l’Alcaldia núm. 139/2013 del dia 2 de 
maig. 
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- Ajuntament d’Alcarràs: Decret de l’Alcaldia núm. 153/2013 del dia 3 de 
maig. 

- Ajuntament de Torres de Segre: Decret de l’Alcaldia núm. 281/2013 del 
dia 6 de maig. 

 
Atès que s’ha exposat als taulers d’anuncis dels municipis d’Alcarràs, Torres de 
Segre i d’Aitona, així com al BOP núm. 81, de 13 de maig de 2013, l’acord per a 
la incoació del procediment de constitució d’una comunitat per a la gestió de 
l’Escola de Música amb tres seus, pel termini de 20 dies hàbils, tal com disposa 
l’art. 125.3 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en 
endavant, TRLMRLC), aprovat per decret legislatiu 2/2003, a fi i efecte que es 
pogués examinar l’expedient i formular-hi al·legacions i suggeriments, sense que 
se n’hagi presentat cap. 
 
Atès que d’acord amb l’establert a l’article 125 del TRLMRLC, un cop 
transcorregut el termini d'informació pública, cada ajuntament i amb el quòrum 
de la majoria absoluta, ha d'adoptar un acord plenari d'aprovació de la 
constitució de la comunitat de municipis i del conveni que la regula. 
 
Atès que l'acord plenari d'aprovació, adoptat per tots els municipis, i el conveni 
que regula la comunitat han d'ésser publicats íntegrament al BOP pel municipi 
amb un nombre més elevat d'habitants; i que també s'han de publicar al tauler 
d'anuncis de cada ajuntament, i al DOGC s'ha de fer referència al Butlletí Oficial 
de la Província en què apareixen publicats l’acord i el conveni. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor. 
 
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 la constitució de la Comunitat de Municipis per a la gestió de 
l’escola de música amb tres seus dels ajuntaments d’Alcarràs, Torres de Segre i 
d’Aitona. 
 
Segon.- Aprovar el conveni regulador de la Comunitat. 
 
Tercer.- Designar l’alcaldessa com a vocal al Consell de la Comunitat. 
 
Quart.- Reiterar la sol·licitud al Departament d’Ensenyament per a l’aprovació de 
l’Escola de Música de la Comunitat de Municipis d’Alcarràs, Torres de Segre i 
d’Aitona. 
 
Cinquè.- Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per a la formalització 
del corresponent conveni. 
 
 
L’alcaldessa explica que aquest punt és per fer funcionar millor l’aula de música i 
obtenir subvencions. 
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16. Creació d’un òrgan complementari 
 
Atès l’article 62 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
que faculta el Ple de la Corporació per a crear òrgans de participació sectorial en 
relació amb àmbits d’actuació pública municipal que per la seua naturalesa ho 
permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i de les seues 
associacions en els assumptes municipals. 
 
Atesa la importància que l’agricultura té al municipi d’Aitona, es considera que 
aquest és un àmbit en què es pot integrar aquesta participació. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 3 en contra d’ERC i l’abstenció del 
regidor del PP i de la regidora Esperança Casas, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Crear un òrgan complementari de l’Ajuntament d’Aitona que, amb el 
nom de Consell Assessor d’Agricultura informi els afers relacionats amb aquest 
àmbit material que li sol·liciti l’Alcaldia, òrgan al qual correspondrà també la 
convocatòria.  
 
Segon.- Formaran part del Consell Assessor un màxim de 10 persones amb dret 
de veu i vot, nomenades i separades discrecionalment per l’Alcaldia, d’entre 
persones amb coneixements o interessos vinculats al món de l’agricultura. Hi 
podran assistir també, amb veu, però sense vot, tècnics municipals, si el Consell 
ho requereix.  
 
Tercer.- Les persones que han d’ocupar la presidència i la secretaria del Consell 
seran elegides pel mateix òrgan complementari d’entre els seus membres, si no 
és que són designades de la mateixa forma prevista al paràgraf anterior.  
 
Quart.- L’assistència a les sessions del Consell Assessor no serà retribuïda.  
 
Cinquè.- En allò que no es prevegi expressament en aquest acord, el mateix 
Consell Assessor o, en el seu defecte l’Alcaldia, dictarà les normes 
d’organització que li siguin necessàries.  
 
 
L’alcaldessa explica que aquest Consell servirà per donar idees i així prendre 
decisions amb més fonament en temes agraris, per a la qual cosa es buscarà 
gent amb suficient criteri. 
 
El Sr. Pau Blanco critica que la designació dels membres correspongui a 
l’Alcaldia, que el que seria lògic fóra que hi ha hagués representants de cada 
entitat, triats per aquestes. 
 
El Sr. Jaume Izcara no entén la relació de l’Ajuntament amb els temes agraris, 
quan a nivell de cooperatives, SAT, etc., tothom té els seus representants. Creu 
que pot funcionar, però que el dia que pedregui no sap de què servirà, més enllà 
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de manipular al personal per tema electoralista, i proposa també posar-hi els 
presidents de les cooperatives. 
 
La batllessa explica que pot ajudar a prendre decisions en camins, coses 
relaciones amb el Segarra-Garrigues, etc., però que assessorà i es formarà en 
funció del tema del qual s’hagi de tractar, i que les seues aportacions no seran 
vinculants. 
 
El Sr. Jaume Izcara demana que aquest punt s’aclareixi als membres, que no es 
pensin que els seus dictàmens seran vinculants. 
 
El Sr. Pau Blanco pregunta si això també afectarà als comunals i el Sr. Gerard 
Salinas creu que justament es fa per això. 
 
 
17. Aprovació de la proposta de festes locals del 2 014 
 
Atesa l’Ordre per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a 
Catalunya per a l’any 2014. 
 
Atès l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local. 
 
Atès l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, que indica que la 
competència per establir les dues festes locals correspon al Ple. 
 
El Ple aprova, 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: 
 
Únic.- Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat les 
següents dates com a festes locals per a l’any 2014: 
 
16 de maig (divendres) i 2 de setembre (dimarts) 
 
 
18. Modificació del règim de les sessions plenàries  
 
El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 22 de juny de 2011, va 
acordar que les convocatòries de les sessions fossin notificades per escrit als 
portaveus dels diferents grups i, si s’escau, als regidors no adscrits.  
 
Atès que aquest Ple s’ha provat de convocar-lo, també, mitjançant e-Notum, i 
fruit de l’experiència es considera que pot ser una eina que millora la notificació i 
recepció de la convocatòria. 
 
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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Únic.- Modificar el paràgraf 1r del punt 3r de l’acord 2n del Ple de 22 de juny de 
2013, que dirà el següent: 
 
Les convocatòries de les sessions plenàries, ja siguin ordinàries, extraordinàries 
o urgents, i també de la Comissió Especial de Comptes, s’entenen vàlidament 
notificades o bé quan hagin estat lliurades per escrit als portaveus dels diferents 
grups i, si s’escau, als regidors no adscrits o bé quan hagin estat notificades per 
mitjans telemàtics directament als diferents regidors, a l’adreça de correu 
electrònic que ells indiquin. 
  
 
19. Donar compte de l’informe de morositat del 1r t rimestre 
 
Es dóna compte de l’informe emès per la Intervenció, amb número 9/2013, 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 

1r 2013 42 35 121 65.049,10 175 105.008,26 

 

El secretari interventor adverteix que durant el trimestre, l’Estat ha modificat el 
còmput sobre càlcul dels interessos, cosa que pot haver comportat que la 
informació facilitada per l’aplicació no sigui totalment correcta.  
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
20. Informes 
 
No n’hi ha. 
 
 
21. Mocions 
 

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDI R 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb  l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar 
la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
  
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya dins l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 
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han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses 
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som 
una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema 
«Catalunya nou Estat d’Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 
de setembre de 2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués 
determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 
consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013.  
 
El passat 6 de maig de 2013, el president Mas, en la cimera per al dret a decidir, 
va manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i 
institucions catalanes que ha de permetre  garantir un procés democràtic, 
transparent, de respecte de la pluralitat d’opcions a través de la deliberació i 
diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que 
resulti de l’exercici del dret a decidir sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular.  
 
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a 
Decidir, com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: 
donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució 
hi ha assistit representants de les institucions més representatives del país, del 
món local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de 
les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració 
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició 
final. 
 
Per tot això, el grup municipal de CiU proposa per al proper Ple l'adopció dels 
acords següents:  
 
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma 
www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa.  
 
Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i 
cíviques del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin 
de forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la 
celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
Tercer.-  Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del 
municipi. 
 
 
El Sr. Jaume Izcara creu que debatre això als ajuntaments no té sentit, i que 
valdria més la pena preocupar-se pels problemes reals de la gent, i deixar els 
temes que no duen elloc. 
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El Sr. Pau Blanco considera que el problema real és justament que si fóssim 
independents no tindríem crisi econòmica, i que ja ho entenen, però no ho volen 
dir. 
L’alcaldessa manifesta la seua coincidència amb el que ha expressat el regidor 
Pau Blanco, i afegeix que el seu grup vol una Catalunya lliure i pròspera. 
 
Sotmesa la proposta a votació, queda aprovada amb els 6 vots a favor de CiU, 3 
d’ERC, 1 en contra del PP i l’abstenció de la regidora Esperança Casas. 
 
 
22. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
23. Precs i preguntes 
 
El Sr. Pau Blanco es queixa al Sr. Jaume Izcara que per què no anava a veure 
l’escola bressol quan estava al màxim, amb 38 infants, sense gotelleres ni 
problemes, que totes les obres d’ERC diuen que estan mal fetes, i es queixa que 
també es va emprar l’excusa dels diners per fer la moció de censura. 
 
L’alcaldessa recorda que aquest torn és per formular precs i fer preguntes a 
l’equip de govern. 
 
El Sr. Gerard Salinas formula les següents preguntes: 
 

1) Quan se’ls donarà la documentació que tenen demanada? Perquè no 
se’ls entrega res del “malbaratament” del Fruiturisme, es deshidrata fruita 
però no es dóna comptes a ningú i, al grup d’ERC, llargues i prou. 

2) Quan se’ls donarà el certificat de garantia d’Indústria sobre les faroles de 
l’avinguda 27 de Gener?, que s’ha demanat per saber si són les que hi 
havia al projecte. Manifesta que en aquest punt també se’ls donen 
llargues o se’ls dóna documentació que no fa al cas, i afirma que ells 
saben que aquestes faroles no són les del projecte que es va enviar a 
Madrid, que siguin transparents i que ho diguin. 

3) Al Consell Assessor l’Alcaldia nomenarà i decidirà qui té criteri per a 
parlar-hi? Perquè si es així farà d’alcaldessa i de veïna, que ho vol tocar 
tot, i pensa com el Sr. Pau Blanco que hi hauria d’haver votacions, 
perquè sinó serà només una de les reunions que munta on només parla 
ella, i que tot això es fa només per confrontar la població amb el tema 
dels comunals, perquè en una reunió ja es va dir que la gent que té 
comunals són uns aprofitats. 

 
Seguidament, formula els següents precs i aclariments: 
 

1) Sobre els cursets, els números que s’han dit són a la inversa, amb ERC 
150 i ara 100. I abans no calia pagar tant. Si hi hagués d’haver austeritat 
total no hi hauria lloguers de 800 € mensuals tenint naus on es podria 
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deixar la maquinària municipal, a la Moreria, i acusa l’equip de govern de 
passejar-se només per la part nova, que el magatzem està al costat del 
dipòsit. I que amb un any de lloguer es podria haver fet la teulada nova 
que hi falta, que només volen donar diners a qui volen. 

2) El plec de clàusules agrairia tindre’l des del minut 1, i no haver de vindre’l 
a buscar, i que per transparència se n’exposés el contingut, no pel seu 
grup, sinó pels veïns. 

 
El Sr. Francesc Roca es disculpa i s’absenta de la sessió. 
 
El Sr. Jaume Izcara felicita el Sr. Pau Blanco per haver fet l’escola bressol, 
perquè la veu com una obra necessària per Aitona, i perquè va tindre molt d’èxit, 
com també li demana que entengui que als primers anys és normal que si no 
està molt mal feta que s’hi puguin veure defectes de construcció. 
 
El Sr. Pau Blanco es queixa que només surten quan ERC abandona el govern. 
 
El Sr. Jaume Izcara insisteix que són coses objectives, palpables, i que és 
important per la canalla de tindre-ho bé. 
 
Quant al magatzem on ERC proposa de posar-hi la maquinària, el Sr. Izcara 
afirma que és com una plaça de toros, que cal cobrir-la, i és una despesa 
important, que val més del que diuen, que sort que hi ha una porta perquè hi van 
posar tot el material i va durar una nit. El Sr. Pau Blanco diu que no és veritat i 
que no s’hi va posar tot el material, sinó quatre coses. 
 
Finalment, formula el següent prec: que durant la darrera festa major es va posar 
l’estelada a l’edifici de l’Ajuntament, i que no representa tot el poble ni és oficial, 
per la qual cosa proposa que es posi en un màstil, separada de l’edifici.  
 
L’alcaldessa passa a respondre les preguntes, acusant prèviament el grup 
d’ERC de dir sempre el mateix i viure dels records: 
 

1) El FEDER és un projecte de 300.000 € i la documentació que demana ja 
se li va posar a la seua disposició durant els 15 dies previs a la Comissió 
Especial de Comptes, i que si no es van mirar res és perquè no van voler 
o perquè van tindre molta feina. 

2) Sobre el certificat d’Indústria, manifesta que aquest hi seria en cas de 
xarxa nova, no en cas de simple canvi de faroles, i afegeix que la 
subvenció està cobrada i l’expedient tancat. 

3) Sobre el Consell Assessor creu que s’hauria d’opinar quan es constituís, i 
que de moment es quedaran amb el dubte, però pensa que servirà i que 
ERC també decideix molt en assemblees. 

 
Quant al prec sobre el lloguer, considera que amb el que ha dit el regidor Jaume 
Izcara ja no queda res a dir, i el Sr. Salinas pregunta si està a l’equip de govern, 
també. L’alcaldessa respon que no, però que té criteri i que per tant podria ser 
un dels membres del Consell Assessor. 
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El Sr. Pau Blanco pregunta al secretari si li donarà els plecs aprovats, i aquest i 
l’alcaldessa responen que el torn de preguntes no s’adreça a ell. La batllessa 
afegeix a més que si haguessin obert el correu haguessin trobat els plecs, i 
aprofita per anunciar que s’enviarà un butlletí al poble i que si cap veí vol més 
respostes que vingui i li comentarà el que faci falta. 
 
 
I essent les onze menys cinc minuts 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 
majoria absoluta, en la sessió ordinària del Ple del dia 18 d’octubre de 2013 i que 
ha estat transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina 
la número 366411 i la darrera 366423. 
 
Aitona, 21 d’octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
 
 

 

 


		2013-10-21T13:00:27+0200
	CPISR-1 C Cristian Cimadevilla Magrí




