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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2013 
Caràcter:  extraordinària 
Data:   divendres, 8 de febrer 
Horari:  de les 20.33 a les 20.37 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 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gerard Salinas Gómez, regidor 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Pau Blanco Espax, regidor 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Ratificació d’un decret  
2. Sol·licitud de canvi de destí d’una subvenció 
3. Aprovació inicial de projectes d’obres  
4. Correcció d’errades d’una acta 
5. Reconeixement de crèdits  
6. Aprovació inicial de la primera modificació d’ordenances fiscals 
7. Mocions 
8. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor 
9. Informe de morositat del 4t trimestre de 2012 

 
 
1. Ratificació d’un decret  
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Se sotmet a ratificació el decret 386/2012, de modificació del termini d’execució 
d’un contracte, la part resolutòria del qual, diu: 
 
Primer.-  Modificar el termini d’execució del contracte derivat de l’acord marc 
d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya (expedient 1/2009) adjudicat 
per l’Ajuntament d’Aitona a l’empresa Unión Fenosa Comercial, SL en data 21 de 
juliol de 2010 pel període que va des de l’1 de gener al 31 de març de 2013, 
d’acord amb les condicions econòmiques, amb els preus actuals revisats amb 
l’IPC interanual novembre 2011-novembre 2012, i relació de CUPS que figuren a 
l’annex.  
 
Segon.-  Ratificar l’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica, 
tramitat com expedient 1/2009 pel Consorci de Desenvolupament Local de 
Catalunya.  
 
Tercer.-  Aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al sistema de contractació 
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les 
diverses categories d’adquisicions previstes en l’article 205 del TRLCSP, pel 
Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya, que caldrà instrumentar per 
a cada cas mitjançant noves resolucions o acords. 
 
Quart .- Notificar l’apartat primer d’aquest acord a Unión Fenosa Comercial, SL 
com a empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
 
Cinquè .- Assabentar d’aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament 
Local. 
 
Sisè.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a la seua 
ratificació. 
 
S’aprova la ratificació amb els 6 vots a favor de CiU, que representa la 
unanimitat dels presents. 
 
 
2. Sol·licitud de canvi de destí d’una subvenció 
 
Al programa general del PUOSC de l’any 2011 hi ha inclosa l’obra “Urbanització 
de la plaça de l’Església i del seu entorn” amb codi d’actuació PG-2011/923. 

Aquesta actuació tenia com a objectiu l’embelliment i dinamització del nucli actiu 
d’Aitona, amb la finalitat complementària de dinamitzar turísticament el municipi. 
 
Tanmateix, en el context de crisi econòmica actual, s’ha considerat necessari de 
replantejar el destí d’aquesta actuació, per tal de destinar els fons a obres 
d’arranjament d’edificis municipals en mal estat i a la urbanització i millora de 
vials ja existents, no inclosos en polígons d’actuació urbanística.  
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Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, que representa la 
unanimitat dels presents: 
 
Únic.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local un canvi de destí de 
la subvenció de 117.146,00 € atorgada per a l’obra PG-2011/923 i destinar-la a 
les actuacions següents:  
 

Nom de l’actuació PEC Subvenció  % 
Urbanització parcial d’una tramada del carrer de Sant Antolí d’Aitona 101.578,68 58.573,00 57,66% 
Arranjament de pati de sota del tanatori, al carrer de Fraga d’Aitona 10.510,64 7.357,45 70,00% 
Actuació de pavimentació al carrer del Molí d’Aitona 5.239,91 3.667,94 70,00% 
Reforma de les patologies observades a la llar d’infants d’Aitona 49.648,53 34.753,97 70,00% 
Projecte urbanització del carrer de Sant Antolí d’Aitona i separata 21.037,94 12.793,64 60,81% 
TOTAL 188.015,70 117.146,00   

 
 
3. Aprovació inicial de projectes d’obres  
 
Atès que cal aprovar inicialment els projectes d’obres per als quals s’ha acordat 
canvi de sol·licitud del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
Atès que cal aprovar també un projecte d’arranjament de les piscines, i que cal 
fer-ho per urgència, amb reducció del termini d’exposició pública a la meitat, per 
tal de poder accelerar-ne la contractació i que les obres estiguin acabades abans 
de començar la nova temporada. 
 
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, que representa la unanimitat dels 
presents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment els projectes d’obres següents: 
 

Urbanització parcial d’una tramada del carrer de Sant Antolí d’Aitona 
Arranjament de pati de sota del tanatori, al carrer de Fraga d’Aitona 
Actuació de pavimentació al carrer del Molí d’Aitona 
Reforma de les patologies observades a la llar d’infants d’Aitona 
Condicionament de les instal·lacions de depuració, substitució del 
paviment exterior i sembra de gespa de les piscines municipals 

 
Segon.- Requerir del tècnic municipal perquè indiqui si cal demanar informe a 
organismes o empreses subministradores afectats per raó de llurs competències 
sectorials. 
 
Tercer.- Sotmetre els projectes a informació pública, per un termini de 30 dies, 
excepte el de les piscines, que se sotmet a només 15 dies, durant el qual es 
podran examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 



      

 4 

 
Quart.- L’aprovació inicial de cada del projecte d’obres s’entendrà definitiu si dins 
del termini fixat no s’hi formulen al·legacions. 
 

4. Correcció d’errades d’una acta 
 
Segons l’acta del Ple de 23 de desembre de 2008, al punt 9 es va “aprovar la 
venda mitjançant el sistema d’alienació directa, a l’empresa Mircotec Inversions 
SL i Sra. M. Rosa Moré Bosch, del bé patrimonial de propietat municipal que 
s’identifica a continuació, pel preu de 4.040,28 euros i amb submissió als pactes i 
les condicions continguts a la minuta d’escriptura pública, prèvia segregació. 
Parcel·la 21 polígon 37 partida Serra Grossa.” 
 
Atès que aquest acord ja s’adoptà al Ple de 16 de desembre de 2008, en el punt 
número 15, en termes idèntics. 
 
Atès que segons el decret 393/2008, de convocatòria del Ple de 23 de desembre 
de 2008, el contingut del punt número 9 no havia de ser l’alienació de la parcel·la 
21 del polígon 37 sinó la parcel·la 41 del polígon 37, partida Serragrossa. 
 
Atès que la proposta del punt número 9 que consta a l’expedient del Ple de 23 
de desembre de 2008 és precisament l’alienació directa de la parcel·la 41 del 
polígon 37 a Diego Esteve Perendreu. 
 
Atès que immediatament després d’aquest Ple es va signar el contracte privat de 
compravenda de la parcel·la 41 del polígon 37, i que no s’ha trobat cap altre Ple 
en què s’hagi acordat aquesta alienació, cal concloure que tot indica que es va 
produir un error en la confecció de l’esborrany d’acta que passà inadvertit en el 
moment d’aprovar-la. 
 
Atès l’article 105.2 de la Llei de l’Estat 30/1992 preveu la rectificació en qualsevol 
moment dels errors materials, de fet o aritmètics per part de l’Administració. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, que representa la unanimitat dels 
presents: 
 
Únic.- Corregir el contingut del punt 9 de l’acta del Ple de 23 de desembre de 
2008 en termes idèntics a la proposta presentada per l’aleshores alcalde, Pau 
Blanco, de forma que el punt queda redactat tal com es transcriu a continuació:  
 
“El Sr. Diego Esteve Perendreu, ha manifestat a aquest Ajuntament el seu 
interès a adquirir, a títol de compravenda, el terreny de propietat municipal que 
s’identifica tot seguit, havent-se establert el preu de 2.617,05 €  pel tècnic 
municipal, segons la legislació vigent. 
Parcel·la 41 polígon 37 partida Serra Grossa 
 
S’ha instruït l’expedient administratiu oportú, en el qual s’ha determinat la taxació 
pericial de l’immoble en 2.617,05 €  , com també el caràcter patrimonial del bé i 
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la necessitat i conveniència, per als interessos municipals, d’acordar aquesta 
alienació. També s’han acreditat les causes excepcionals que justifiquen 
l’alienació sense subhasta pública de l’immoble, en compliment dels articles 
209.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 43 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
En aquest sentit, s’ha sol·licitat l’informe previ del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, que ha estat emès 
amb caràcter favorable segons consta a l’expedient, a l’efecte de l’article 43 del 
Reglament de patrimoni. Amb això es considera complert el tràmit de 
comunicació prèvia a l’alienació previst a l’article 40.1.c) del mateix reglament. 
 
La competència per adoptar els presents acords, correspon al Ple municipal, que 
ha de rebre el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres 
de la corporació, com ho exigeix l’article 41 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, ja que el valor del bé a 
alienar NO és superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal. 

Per tot això, i vistos els informes favorables del secretari, l’interventor proposo al 
Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:  

I. APROVAR la venda mitjançant el sistema d’alienació directa, al Sr. Diego 
Esteve Perendreu, del bé patrimonial de propietat municipal que s’identifica a 
continuació, pel preu de 2.617,05 euros i amb submissió als pactes i les 
condicions continguts a la minuta d’escriptura pública, prèvia segregació. 
Parcel·la 41 polígon 37 partida Serra Grossa 

II. FACULTAR l’alcalde perquè, en representació de l’Ajuntament, atorgui tots els 
documents públics i privats que siguin necessaris per executar l’acord anterior.>> 
 
Es passa a votació quedant aprovat per la unanimitat dels presents (4 ERC, 1 
PSC, 4 CiU i 2 PP), que representa més de la majoria simple necessària per a la 
seva aprovació.” 
 
 
5. Reconeixement de crèdits  
 
Atès que cal aprovar despeses corresponents a l’any 2013 però que es 
corresponen amb despeses efectivament realitzades l’any 2012. 
 
Atès que d’acord amb l’article 176.2 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes locals (en endavant, TRLRHL), amb càrrec als crèdits de l’estat de 
despeses només es podran contraure obligacions derivades de despeses 
realitzades en l’exercici, excepte en cas de reconeixement extrajudicial. 
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Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, que atribueix al Ple aquesta 
competència. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, que representa la unanimitat dels 
presents: 
 
Únic.- Aprovar el reconeixement de les següents factures: 
 

XtraTelecom, SL 123,50 Servei de veu complet 9-222 
France Telecom España, SA 580,81 Telèfons mòbils Ajuntament 9-222 
Taller Logar, SL 3.419,40 Barana Pl. Església 1-625 
Consell Comarcal del Segrià 2.242,94 Cànon de residus 4t trim. 1-25 

 
 
6. Aprovació inicial de la primera modificació d’or denances fiscals 
 
Atès que s’ha observat una omissió a l’ordenança fiscal número 7, i també 
supòsits que estan taxats per sobre del que seria raonable i d’altres de forma 
insuficient, cal aprovar una modificació d’ordenances fiscals. 
 
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, que representa la unanimitat dels 
presents: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5.1 de l’ordenança fiscal 
número 7, en els punts següents:  
 
 

Epígraf Fet imposable Euros 

3r Documents urbanístics   

12. 
Expedients de concessió de llicències urbanístiques per a legalitzar obres en què 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres no s’hagi pagat i ha prescrit 

23,00 + 2,5 % sobre el pressupost 
d’execució material 

4t Documents cadastrals   

5. 
Certificats o informes d’equivalència entre l’antiga i l’actual numeració de finques 
del Cadastre, per cada finca. 25,00 

6è Expedients d’activitats   

1. 

Expedients d’activitats subjectes a la legislació ambiental, d’obertura 
d’establiments, d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o centres de 
culte, sotmeses a autorització de la Generalitat i també la verificació de 
comunicacions prèvies d’activitats subjectes a la legislació d’obertura 
d’establiments, d’incendis, espectacles públics, activitats recreatives o centres de 
culte 150,00 

3. 

Verificació de comunicacions prèvies d’activitats subjectes a la legislació 
ambiental, no sotmeses a autorització de la Generalitat ni a llicència de 
l’Ajuntament 

 
 
 
 

300,00 

10è Ocupació del domini públic  

16. Ocupació del domini públic per fer-hi la festa de Cap d’Any, grans 85,00 (rebaixable per decret) 

17. Ocupació del domini públic per fer-hi la festa de Cap d’Any, petits 20,00 (rebaixable per decret) 
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18. Altres ocupacions demanials no expressament tarifades Màxim 100 euros 

11è Ús de material municipal  

7. 

Saques de sorra, graveta fina o d’altres materials de construcció en terrenys de 
domini públic local, excepte que es destini a l’arranjament i millora de camins 
municipals 10,00 euros + 3,00/m³ 

 

 
Segon.- 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.  

 
Tercer.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions.  
 
 
7. Mocions 
 
En votar aquest punt arriba el regidor Jaume Izcara. 
 

• Del grup de CiU, sobre suport a la declaració de sobirania 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU i 1 en contra del PP, que representa 
la unanimitat dels presents: 
 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de 
Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, 
l’Ajuntament d’Aitona 
 
MANIFESTA  
 
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una 
llengua i unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre 
intel·lectual i espiritual i en l’ordre jurídic i polític. 
 
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren 
abolides i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a 
província seva. 
 
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant 
aquests tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític 
entre Catalunya i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han 
fracassat. 
 
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la 
societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat 
de decisió i d’autogovern que permet l’autonomia. 
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5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de 
juny de 2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé 
desaparèixer com a nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que 
ens porti a la constitució del nostre propi Estat. 
 
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant 
d’un procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que 
representa l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.  
 
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de 
manifest que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir 
i a assumir-ne les conseqüències.  
 
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor 
de la sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com 
a condició indispensable per exercir el dret d’autodeterminació. 
 
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents  
 
ACORDS 
 
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de 
Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, 
que explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per 
a decidir per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. 
Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental 
ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a 
Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació. 
 
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri 
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble 
català pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat 
majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. 
 
3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble 
català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans 
les raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al 
servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica. 
 
4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al president del Govern Espanyol, al president del 
Congreso de los Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los 
Diputados, al president del Senado, al president del Parlament Europeu i als 
diferents grups polítics del Parlament Europeu. 
 
 
8. Presa de coneixement de la renúncia d’un regidor  
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L’alcaldessa manifesta que, en no assistir el regidor dimissionari ni cap dels seus 
companys de grup, per respecte al grup d’Esquerra retira aquest punt de l’ordre 
del dia. 
 
 
9. Informe de morositat del 4t trimestre de 2012 
 
Es dóna compte de l’informe emès per la Intervenció en compliment de la Llei 
15/2010, que presenta el següent resum: 
 

     Dins del període legal Fora del període legal 

Trimestre 
Període mig 
de pagament 

Període mig 
de pagament 

excedit 
Nombre de 
pagaments Import total 

Nombre de 
pagaments Import total 

4t 2012 44 48 117 77.672,09 57 42.369,44 
 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
I essent dos quarts i mig de 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 2 d’abril de 2013 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366394, i la darrera 366398. 
 
Aitona, 2 d’abril de 2013 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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