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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2013 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dilluns, 23 de desembre 
Horari:  de les 12.40 a les 13:10 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 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteix: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació del decrets d’Alcaldia  
3. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals pel 2014 
4. Aprovació inicial del pressupost del 2014 
5. Acceptació d’ajudes del PUOSC 
6. Aprovació inicial d’una modificació puntual de Normes  
7. Mocions  
8. Informes d’Alcaldia 
9. Assumptes d’urgència 
10. Precs i preguntes 

 
 
1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
Queden aprovades, per unanimitat, les actes següents: 
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• Ordinària de 18.10.2013 
• Extraordinària de 5.12.2013 
 

2. Donar compte i, si escau, ratificació del decret s d’Alcaldia  
 

• Decret 309/2013, de delegació d’assistència al Consell Escolar 
• Decret 310/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 311/2013, de nomenament de la secretària del Jutjat de Pau 
• Decret 312/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 313/2013, d’alta d’un bé a l’inventari 
• Decret 314/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 315/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 316/2013, d’aprovació de factures de l’1 al 18 d’octubre 
• Decret 317/2013, de correcció d’errades d’una acta, la part resolutòria del 

qual, diu: 
 

Primer.- Suprimir el paràgraf 4t de l’acord de Ple núm. 3 de la sessió de 
29.11.2011, de forma que els punts 5è i 6è esdevenen el 4t i 5è, 
respectivament. 

 
Segon.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la 
seua ratificació. 

 
• Decret 318/2013, de correcció d’errades d’una resolució 
• Decret 319/2013, d’execució subsidiària i parcial d’unes obres 

d’urbanització 
• Decret 320/2013, de correcció d’errades d’una tercera transferència de 

crèdits 
• Decret 321/2013, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 322/2013, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 
• Decret 323/2013, d’alta d’un bé a l’inventari 
• Decret 324/2013, d’alta d’un bé a l’inventari 
• Decret 325/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’octubre 
• Decret 326/2013, d’aprovació inicial d’un projecte d’obres 
• Decret 327/2013, de reversió provisional del dret funerari sobre el nínxol 

280 
• Decret 328/2013, d’autorització de connexió a la xarxa 
• Decret 329/2013, d’alienació directa de la finca registral 4.992 
• Decret 330/2013, d’aprovació de factures del 21 al 31 d’octubre 
• Decret 331/2013, de resolució d’un expedient de recuperació d’ofici, 

93/2013 
• Decret 332/2013, de tercera generació de crèdits 

• Decret 333/2013, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
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• Decret 334/2013, d’aprovació d’una memòria valorada 
• Decret 335/2013, d’aprovació de factures de l’1 al 25 de novembre 
• Decret 336/2013, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 1r semestre de 

2013 
• Decret 337/2013, de resolució d’un recurs de reposició 
• Decret 338/2013, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• Decret 339/2013, de contractació de màxima urgència i determinació de 

serveis essencials, la part resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Declarar la categoria professional de peó com a cas excepcional 
en què es permet la contractació de personal laboral, a l’efecte de 
compliment de l’article 23.2 de la Llei 17/2012, de pressupostos generals 
de l’Estat per l’any 2013.  

 
Segon.- Contractar, com a cas de màxima urgència, el Sr. Isaac Palau 
Arqué, com a personal laboral temporal, amb la categoria i sou del 
treballador substituït, i fins que es produeixi la reincorporació d’aquest.  

 
Tercer.- Publicar-ho al BOP, al DOGC, i donar-ne compte al Ple en la 
primera sessió que celebri. 

 
• Decret 340/2013, de convocatòria de Ple extraordinari  
• Decret 341/2013, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 

semestre  i clavegueram de l’any 2013 
• Decret 342/2013, de concessió de llicència de parcel·lació, exp. 115/2014 
• Decret 343/2013, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 344/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del novembre 
• Decret 345/2013, d’adjudicació d’un contracte menor 
• Decret 346/2013, de resolució d’un expedient de restauració de la 

legalitat urbanística, 114/2013 
• Decret 347/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. 

116/2013 
• Decret 348/2013, d’alta de béns a l’inventari 
• Decret 349/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 109/2013 
• Decret 350/2013, d’autorització de trasllat de cadàver 
• Decret 351/2013, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 104/2013 
• Decret 352/2013, de quarta generació de crèdits 
• Decret 353/2013, d’aprovació d’una cinquena transferència de crèdits 
• Decret 354/2013, d’aprovació del límit de despesa no financera de l’any 

2014 
• Decret 355/2013, de convocatòria de Ple ordinari 

 
Se sotmet a ratificació el 317/2013, que s’aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 
1 altre del PP, i 3 en blanc d’ERC. 
 
 
3. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals p el 2014 
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Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 18.10.2013, va aprovar 
inicialment les ordenances fiscals per l’any 2014 i següents. 
 
Atès que l’acord provisional es va exposar al tauler d’anuncis de la corporació, 
per un mes, cosa que s’anuncià al BOP núm. 195, de 23.10.2013, i que dins del 
termini d’al·legacions se n’ha presentat 3, que s’ordenen en funció de la 
numeració de les ordenances fiscals. 
 
La primera de les al·legacions presentades sol·licita la inclusió a l’ordenança 
fiscal número 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, d’una 
bonificació del 100 % per als vehicles històrics, que es considera que cal estimar, 
per tal de salvaguardar el caràcter representatiu i simbòlic d’una determinada 
època de la producció automobilística. 
 
La segona de les al·legacions presentades promou una millor regulació de la 
taxa d’aigua (OF 14) que, havent estat consensuada prèviament amb l’equip de 
govern, es considera que cal estimar perquè aclareix i amplia supòsits d’aplicació 
de l’ús industrial que no s’havien previst en un primer moment. 
 
La tercera i última ha estat presentada per REDTEL contra l'aprovació inicial de 
l'ordenança fiscal número 16, reguladora de la "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", en relació amb la qual la lletrada de la Federación Nacional 
de Asociaciones de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses ha 
emès el següent INFORME JURÍDIC que, a efectes de facilitar la seva 
transcripció, s’ha emès en forma de: 

 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PARA LA DESESTIMACIÓN DE LA S 

ALEGACIONES PRESENTADAS POR REDTEL 
 
Visto por el Pleno del Ayuntamiento en sesión fecha 18.10.2013 las alegaciones 
presentadas por REDTEL, este Ayuntamiento toma el siguiente acuerdo en el 
sentido de resolver lo siguiente: 
 
ATENDIDO: Que acordado por el pleno municipal en sesión ordinaria del día 
18.10.2013 la aprobación provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora de la 
“Tasa por utilización privativa o aprovechamiento es pecial del dominio 
público local a favor de las empresas explotadoras de servicios de 
telecomunicaciones” y una vez publicada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Lleida el 23.10.2013, se procede por parte de la Asociación de Operadores 
de Telecomunicaciones, REDTEL, a formular alegaciones contra la referida 
ordenanza y a solicitar que “hasta que sea dictada resolución por parte del 
Tribunal Supremo” (..) se suspenda o, al menos, se paralice cualquier intento por 
parte de este Ayuntamiento de aprobación, modificación o mantenimiento de la 
vigencia y eficacia de la ordenación y gestión de una tasa que, (…), choca 
frontalmente con los contenidos del ordenamiento jurídico vigente disponiendo 
de un vicio de nulidad radical e insubsanable”. 
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ATENDIDO: Que del tenor literal del “SOLICITA” de su escrito de alegaciones, 
se desprende el desconocimiento por parte de REDTEL del pronunciamiento del 
Tribunal Supremo en la materia. Así, y en contra de lo mantenido por la alegante, 
el Tribunal Supremo ya se pronunció el 10 y 15 de octubre de 2012 en 3 
resoluciones en relación a la concreta cuestión de la tasa que grava a las 
operadoras de telefonía móvil por la ocupación del dominio público local. 
 
ATENDIDO: Que pese al esfuerzo argumental de la Asociación REDTEL, que 
aglutina, al parecer, a las principales empresas del sector de la telefonía móvil, 
en negar la validez de la ordenanza, es lo cierto que en definitiva y negando las 
argumentaciones jurídicas y soportes jurisprudenciales que cita en su escrito, lo 
que en realidad está solicitando es la derogación de la ordenanza fiscal objeto 
de alegaciones con apoyo en argumentaciones acerca de las cuales nuestro Alto 
Tribunal, como se ha dicho, ya se ha pronunciado. 
 
La tasa que regula dicha Ordenanza Fiscal está amparada en el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RDL 
2/2004 de 5 de marzo. 
 
La posibilidad y legalidad de exaccionar la tasa por aprovechamiento especial 
del dominio público de la telefonía móvil se apoya en el artículo 24.1 de la Ley de 
Haciendas Locales, que establece dos métodos de cálculo de la cuantía para 
esta clase de tasas: 
 

1. El régimen general a través del cálculo del aprovechamiento del dominio 
público por parte de los operadores y  

2. El régimen especial, que está previsto para las empresas de suministro 
de electricidad, gas, etc., y que se concreta en el 1,5% de los ingresos 
facturados en el municipio.  

 
La justificación de la aplicación que realiza el Ayuntamiento en la ordenanza del 
apartado a) del artículo 24.1 viene fundada precisamente en la exclusión 
expresa del método de cuantificación del 1,5% que prohíbe el tercer párrafo del 
artículo 24.1c). Pero la exclusión del régimen especial de cuantificación de la 
tasa del artículo 24.1c) de los servicios de telefonía móvil, y así lo tiene 
reconocida la jurisprudencia del Alto Tribunal, no significa la exclusión para tales 
servicios del régimen general de cuantificación de la tasa, cuando efectivamente 
se produzca su hecho imponible y afecte al dominio público local, incluido el 
suelo, subsuelo y vuelo. 
 
Las operadoras de telefonía móvil son sujetos pasivos de esta tasa. Así resulta 
especialmente de diversas sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia 
de las CCAA y en la parte que resulte de aplicación en las del Tribunal Supremo 
y la del TJ de la UE de 12 de julio de 2012. 
 
La Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por ocupación privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local por operadoras de telefonía 
móvil no contraría sin duda alguna la legislación comunitaria, porque está 
basada y fundada en el hecho mismo del funcionamiento de la telefonía móvil, 
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recepción y emisión a través de las ondas radioeléctricas que atraviesan el 
espacio que constituye el suelo, subsuelo y vuelo del dominio público local. 
 
Así, la Ordenanza Fiscal grava a dichas compañías a tenor de la base legal 
contenida en el art. 24.l a) del TRLHL, la utilización o aprovechamiento del 
SUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO por donde transcurren 
indiscriminadamente las ondas o señales de todas las operadoras de telefonía 
móvil, además de la UTILIZACION DEL SUELO Y SUBSUELO con 
infraestructuras fijas a quien resulte TITULAR DE LAS MISMAS (STJUE de 12 
de julio de 2012). 
 
Como se ha dicho, el hecho imponible que justifica la imposición de esta tasa lo 
constituye, según el tenor literal del artículo 20 TRLHL, la ocupación o 
aprovechamiento especial del dominio público local por los servicios de telefonía 
móvil. 
 
El informe que justifica la ordenanza fiscal se ha confeccionado teniendo en 
cuenta que las infraestructuras fijas lo son sólo a efectos del funcionamiento 
técnico de la telefonía para hacer posible la interconexión de teléfonos fijos a 
móviles o viceversa, y no porque se considere obligado sólo tal circunstancia 
para el nacimiento del hecho imponible, que como contiene la ordenanza nace 
TAMBIÉN por el mero hecho del aprovechamiento especial del dominio público, 
CONCRETAMENTE POR LAS ONDAS 
RADIOELÉCTRICAS, elemento tenido en cuenta para valorar el espacio que 
pueden llegar a ocupar en el dominio público local. 
 
El hecho imponible de la tasa consiste por ello en la utilización privativa o el 
aprovechamiento especial del dominio público local, que en el desarrollo de su 
actividad lleven a cabo los sujetos pasivos, posibilitando la transmisión y 
recepción de información a distancia tanto de datos como de voz o imagen, 
disponible al público en general, en los supuestos siguientes: 
 

1. La titularidad dentro del DOMINIO PUBLICO LOCAL de las instalaciones 
o infraestructuras de todo tipo. 

2. El uso u ocupación del suelo o vuelo del dominio público local por clientes 
receptores de los servicios de las empresas operadoras de las 
telecomunicaciones y que operen mediante el uso de radiofrecuencias 
para la emisión de ondas de radio que posibiliten las telecomunicaciones, 
cuyos usuarios ocupan o pueden ocupar suelo del dominio público 
municipal. 

 
ATENDIDO: Que la sentencia del TJUE, de 12 de Julio de 2012, en nada afecta 
a la Ordenanza Fiscal que pretende aprobar este Ayuntamiento. Es decir, no 
afecta la teoría y resolución de dicha sentencia puesto que estamos en 
presencia de otro modelo de ordenanza y otros parámetros que nada tienen que 
ver con los sometidos a cuestión prejudicial. 
 
El problema analizado por la STJUE de 12 de julio de 2012 era el gravamen 
impuesto a las teleoperadoras de telefonía que utilizaban redes propias o ajenas 
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“fijas” en el suelo, subsuelo o vuelo y que el Tribunal ciñó sólo a las operadoras 
TITULARES DE REDES (antenas fijas, cables, tuberías etc.…) y no a las que sin 
ser titulares de las mismas, usaban de ellas mediante el pago de cánones, 
peajes etc., a las titulares. 
 
La Ordenanza Fiscal de este Ayuntamiento tiene en cuenta como HECHO 
IMPONIBLE la titularidad de infraestructuras, pero también y ahí está la 
novedad, el uso del suelo y vuelo del sistema puro de telefonía, es decir, de las 
comunicaciones por ondas de radio que precisen o no de infraestructuras, 
generalmente sí. Las operadoras que prestan servicio, todas ellas lo hacen 
posibilitando la emisión de ondas de radio que circulan por el espacio y van de 
un móvil a una antena y de ahí a un móvil o a un fijo y viceversa; tales ondas 
circulan por el espacio o vuelo del suelo de dominio publico por el que transitan o 
pueden transitar todos los vecinos, cuando menos, que dispongan de línea de 
telefonía móvil. 
 
ATENDIDO: Que aparte de las cuestiones de fondo resueltas en los apartados 
anteriores, la pretensión de derogar la ordenanza fiscal, aparte de que quien 
alega es según parece una asociación empresarial que aun sin justificarlo, 
suponemos representa al sector, sin que haya acreditado ni tal representación ni 
los acuerdos tomados en los pertinentes órganos de gobierno de la misma, ni 
siquiera la legal constitución de la misma, no está de más recordar que la 
pretensión supondría un atentado contra el principio de legalidad, establecido en 
los artículos 103 y 106 de la Constitución, así como el principio de validez de los 
actos administrativos y su inmediata ejecutividad conforme a los artículos 56, 57 
y siguientes de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.” 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 altre del PP i 3 en blanc 
d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades a les ordenances fiscals 3 i 14 i, 
consegüentment, redactar tal com s’indica els preceptes d’aquestes que es 
transcriuen a continuació: 
 

OF 3. Article 4 “2. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de 
l’impost als titulars dels vehicles  següents: 
 
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el 

Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de vehicles històrics. 

b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a 
partir de la data de fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir 
en compte la de la seva primera matriculació o, si manca, la data en què 
el corresponent tipus o model es va deixar de fabricar. 
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Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva 
concessió indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la 
causa del benefici.” 
 
OF 14. Article 5 “5. Els 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 de la tarifa industrial al consum d’aigua de la finca on 
s’allotgin les persones temporeres. 
 
També s’aplicarà la tarifa industrial, durant tot l’any, a les activitats benèfico-
econòmiques de caràcter residencial.” 

 
Segon.- Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per REDTEL. 
 
Tercer.- Aprovar de definitivament les ordenances fiscals per l’any 2014 i 
següents, i publicar-les íntegrament al BOP de Lleida. 
 
Quart.- Notificar als al·legants el contingut íntegre del present acord. 
 
 
4. Aprovació inicial del pressupost del 2014 
 
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2014, d’acord amb el límit de 
despesa no financera de l’any 2014, aprovat per decret d’Alcaldia 354/2013. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text 
refós de la Llei de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 altre del PP i 3 en blanc 
d’ERC, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2014, amb tots 
els seus annexos. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla del personal, la relació/catàleg de llocs i les bases 
d’execució del pressupost. 
 
Tercer.- Exposar-lo al públic en el Butlletí  Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.   
 
Quart.- El  pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació definitiva del 
pressupost, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província. 
 



      

 9 

Cinquè.- Declarar no disponibles els crèdits per als quals no s’ha rebut encara el 
finançament afectat, els quals quedaran automàticament en situació de 
disponibles, totalment o parcial, tan bon punt se’n rebi el finançament afectat. 
 
 
L’alcaldessa explica que aquest és un pressupost auster i amb poques 
inversions, que s’arrosseguen d’anteriors plans d’obres. 
 
El Sr. Jaume Izcara comenta que la Diputació aporta molt, que és qui permet 
invertir, i que és una institució estatal.  
 
La batllessa i el Sr. Pau Blanco repliquen que la Diputació pot aportar gràcies als 
impostos que paguen els catalans, no a la magnificència de l’Estat. 
 
 
5. Acceptació d’ajudes del PUOSC 
 
Atès que s’ha aprovat definitivament el projecte d’urbanització del final del C/ 
Remolins d’Aitona, i que es pretén que sigui objecte de subvenció del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Acceptar, si es concedeixen, les ajudes incloses en el Programa 
esmentat per finançar l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar 
el Pla. 
 
Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 
 

• Joan Sedó i Solé, arquitecte, com a director facultatiu de les obres 
• Jordi Albà Teixidó, arquitecte tècnic, com a tècnic col·laborador 

 
Tercer.- Comprometre l’Ajuntament a solucionar, al seu càrrec exclusiu, 
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la 
seva execució. 
 
Quart.- Declarar que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a 
aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb 
caràcter definitiu. 
 
Cinquè.- Considerar que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels 
serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives 
necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en 
servei. 
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Sisè.- Manifestar que, de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en l’aplicació 
pressupostària especificada a continuació s’ha previst una consignació suficient 
per atendre el finançament d’aquesta actuació: 2014 1 155 69910 
 
 
6. Aprovació inicial d’una modificació puntual de N ormes 
 
Atès que l’arquitecte municipal ha elaborat una proposta de modificació puntual 
de les Normes Subsidiàries del Planejament, per regularitzar una finca i ampliar 
la zona industrial. 
 
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 només afecta una part del sòl no urbanitzable 
que limita amb l’urbà, 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. 
 
Per tant, el Ple aprova, per unanimitat, 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.  
 
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, 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. 
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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 (la finca 
afectada). 
 
 
7. Mocions  
 
Del PP, per la rehabilitació de la capella de Sant Gaietà 
 
“Atès que a la capella de Sant Gaietà es va fer una intervenció de  restauració, 
en una primera fase, ara ja fa 10 anys. 
 
Atès que encara queda una part important per restaurar, concretament la façana, 
porta principal, el cor, i la recuperació d’altres espais ara perduts. 
 
Atès que l’Associació Cultural Sant Gaietà ha iniciat contactes per poder obtenir 
subvencions procedents de l’1 % cultural que atorga l’Estat per compensar obres 
del Ministeri de Foment. 
 
Atès que la capella de Sant Gaietà és patrimoni municipal, essent el seu titular 
l’Ajuntament d’Aitona, i per tant ha de ser aquest qui formalment sol·liciti la 
corresponent subvenció estatal. 
 
Atès que en aquests moments l’Ajuntament no disposa dels recursos necessaris 
per fer front a aquestes restauracions, tant necessàries per la preservació del 
patrimoni municipal. 
 
El grup del Partit Popular proposa l’adopció dels següents acords, que s’adopten 
per unanimitat, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Aitona acorda realitzar tots els tràmits i peticions que 
condueixen a l’obtenció de les subvencions estatals procedents de l’1 % cultural. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Aitona donarà compte d’aquest acord a l’Associació 
Cultural Sant Gaietà, domiciliada a Aitona.” 
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El Sr. Jaume Izcara explica que l’Ajuntament és propietari d’aquest edifici i que 
seria bo que entre tots es tirés endavant aquest projecte, i que confia que al 
gener surtin les convocatòries, per la qual cosa cal córrer a tindre elaborat el 
projecte, perquè no valdran memòries valorades. 
 
L’alcaldessa comenta que si els tècnics han de fer el projecte, això té un cost, i 
que si el cofinançament és del 50 %, o el cost l’ha d’avançar l’Ajuntament, caldrà 
dir que no, i que cal saber de quins imports parlem, perquè l’1 % cultural de les 
Terres de Lleida dels darrers dos anys han set 12.000 € en total. 
 
El Sr. Pau Blanco creu que s’hauria de demanar i que sempre s’hi és a temps de 
tornar enrere.  
 
El Sr. Jaume Izcara afirma que aquest projecte té moltes possibilitats de tirar 
endavant, però que la seguretat absoluta que la subvenció es concedirà no la té. 
 
L’alcaldessa clou el debat dient que esperarà que surtin les bases, per veure si 
cal projecte i quin percentatge es cofinança. 
 
 
 
8. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
9. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha. 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
 
No n’hi ha. 
 
 
I essent la una i deu minuts de la tarda, 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 8 d’abril de 2014 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366442 E i la darrera 366447 E. 
 
Aitona, 10 d’abril de 2014 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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