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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2013 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimarts, 2 d’abril 
Horari:  de les 9.05 a les 9.30 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 
Pau Blanco Espax, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
No hi assisteix: 
 
Maria Esperança Casas Díaz, regidora 
Gaietà Esteve Latorre, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost del 2012 
4. Ampliació i refosa de les delegacions d’atribucions del Ple en l’Alcaldia 
5. Autorització de projecte independent 
6. Aprovació inicial d’un projecte d’obres 
7. Aprovació d’un expedient de desafectació i declaració de parcel·la 

sobrera (exp. 8/2013) 
8. Deixar sense efecte el pla econòmic i financer 
9. Aprovació inicial de la segona modificació d’ordenances fiscals 
10. Correcció d’errades d’una acta 
11. Mocions 
12. Informes  
13. Assumptes d’urgència 
14. Precs i preguntes 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
Se sotmeten a aprovació els esborranys d’actes dels plens de 19 de desembre 
de 2012 i de 8 de febrer de 2013, que s’aproven per unanimitat, amb una 
esmena del Sr. Gerard Salinas a l’acta de 19 de desembre, en relació amb un 
percentatge, de forma que on deia “5 %” hi ha de dir “50 %”. L’acta es transcriurà 
amb aquesta errada ja corregida.  
 
 
2. Donar compte i, si s’escau, ratificació dels dec rets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

• Decret 360/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 116/2012 
• Decret 361/2012, de correcció d’errades de la titularitat d’un dret funerari 
• Decret 362/2012, d’accés a informació municipal 
• Decret 363/2012, de modificació de l’hora d’inici d’unes proves 
• Decret 364/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 

128/2012 
• Decret 365/2012, de devolució d’ingressos indeguts de l’aula de música 
• Decret 366/2012, de devolució d’ingressos indeguts de l’aula de música 
• Decret 367/2012, d’aprovació de pagues extres 
• Decret 368/2012, d’aprovació de factures registrades de l’1 al 15 de 

desembre i una de novembre 
• Decret 369/2012, de nomenament d’un funcionari de carrera 
• Decret 370/2012, d’aprovació d’indemnitzacions a membres d’un tribunal 

• Decret 371/2012, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 

• Decret 372/2012, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 
113/2012 

• Decret 373/2012, d’aprovació de nòmines i quotes socials del desembre 
• Decret 374/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 375/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 376/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 377/2012, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 378/2012, de concessió de llicència d’obres, exp. 52/2012 
• Decret 379/2012, d’execució de fiança 
• Decret 380/2012, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiments 
• Decret 381/2012, d’assignació de lloc de treball 
• Decret 382/2012, de baixes d’ofici per inscripció indeguda 
• Decret 383/2012, de rectificació de nòmines i quotes socials del 

desembre 
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• Decret 384/2012, d’aprovació de factures registrades del 16 al 28 de 
desembre 

• Decret 385/2012, d’aprovació d’indemnitzacions a personal i alts càrrecs 
• Decret 386/2012, de modificació del termini d’execució d’un contracte 
• Decret 387/2012, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 388/2012, de delegació de facultats per a signar compravendes 
• Decret 389/2012, d’autorització de compatibilitat  
• Decret 390/2012, d’aprovació d’una onzena transferència de crèdits 
• Decret 391/2012, d’aprovació de factures registrades del 28 al 31 de 

desembre 
• Decret 1/2013, de suspensió provisional d’obres i inici d’expedient de 

protecció de la legalitat urbanística 
• Decret 2/2013, de correcció d’errades d’una permuta de béns immobles 
• Decret 3/2013, d’adjudicació del nínxol A054 
• Decret 4/2013, d’adjudicació del nínxol A055 
• Decret 5/2013, d’afectació d’un bé al domini públic 
• Decret 6/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 7/2013, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 8/2013, de convocatòria de subvencions 
• Decret 9/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació 
• Decret 10/2013, d’aclariment de l’inventari 
• Decret 11/2013, sobre alta al servei d’aigua  
• Decret 12/2013, de concessió d’una subvenció directa, exp. 6/2013 
• Decret 13/2013, d’accés a informació municipal 
• Decret 14/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 31/2010 
• Decret 15/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 35/2010 
• Decret 16/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 68/2010 
• Decret 17/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 92/2010 
• Decret 18/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 101/2010 
• Decret 19/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 112/2010 
• Decret 20/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 115/2010 
• Decret 21/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 26/2011 
• Decret 22/2013, de denegació parcial de llicència d’obres, exp. 35/2011 
• Decret 23/2013, pel qual es deixa sense efecte una comunicació prèvia 

urbanística, expedient 122/2011 
• Decret 24/2013, pel qual es deixa sense efecte una comunicació prèvia 

urbanística, expedient 78/2011 
• Decret 25/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 97/2011 
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• Decret 26/2013, d’acceptació de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 18/2010 

• Decret 27/2013, d’acceptació de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 21/2010 

• Decret 28/2013, d’acceptació de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 44/2011 

• Decret 29/2013, d’acceptació de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 58/2012 

• Decret 30/2013, d’acceptació de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 43/2012 

• Decret 31/2013, d’acceptació de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 20/2012 

• Decret 32/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 19/2012 

• Decret 33/2013, pel qual es deixa sense efecte una comunicació prèvia 
urbanística, expedient 66/2012 

• Decret 34/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 88/2012 

• Decret 35/2013, pel qual es deixa sense efecte una comunicació prèvia 
urbanística, expedient 100/2012 

• Decret 36/2013, d’adjudicació del nínxol A051 
• Decret 37/2013, d’adjudicació del nínxol A056 
• Decret 38/2013, d’acceptació de desistiment d’un expedient de llicència 

urbanística, 54/2011 
• Decret 39/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 6/2009 
• Decret 40/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 97/2010 
• Decret 41/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 98/2010 
• Decret 42/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 56/2012 
• Decret 43/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 111/2012 
• Decret 44/2013, de creació d’una base de dades de cessions 

d’edificabilitat 
• Decret 45/2013, d’inscripció de dos cessions a la base de dades de 

cessions d’edificabilitat 
• Decret 46/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 47/2013, de convocatòria de Ple extraordinari 
• Decret 48/2013, d’incorporació de romanents 
• Decret 49/2013, d’afectació d’ingressos per alienacions 
• Decret 50/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 51/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 52/2013, d’aprovació de factures de gener 
• Decret 53/2013, d’acceptació d’una subvenció per l’escola bressol (no 

concedida) 
• Decret 54/2013, de concessió de llicència ambiental, exp. 5/2010 
• Decret 55/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del gener 
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• Decret 56/2013, de declaració de desistiment d’un expedient de llicència 
urbanística, 5/2012 

• Decret 57/2013, de resolució d’un expedient de protecció de la legalitat 
urbanística 

• Decret 58/2013, d’adjudicació del nínxol A057 
• Decret 59/2013, de declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 
• Decret 60/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 61/2013, de baixa d’un rebut enviat a executiva  
• Decret 62/2013, de sol·licitud de subvenció per manteniment del PUOSC 
• Decret 63/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 1/2013 
• Decret 64/2013, d’adjudicació del columbari CEN01 
• Decret 65/2013, d’adjudicació del nínxol A058 
• Decret 66/2013, de resolució d’un recurs de reposició 
• Decret 67/2013, d’aprovació padró de subministrament d’aigua del 2n 

semestre de 2012 
• Decret 68/2013, d’aprovació prèvia del projecte en SNU, expedient 

123/2012 
• Decret 69/2013, de sol·licitud de subvenció per obres del PUOSC 
• Decret 70/2013, de primera generació de crèdits 
• Decret 71/2013, de concessió d’una subvenció directa, exp. 22/2013 
• Decret 72/2013, de sol·licitud de subvenció a l’Agència de Residus 
• Decret 73/2013 de transmissió del nínxol 886 
• Decret 74/2013, de concessió de llicència d’obres, exp. 114/2012 
• Decret 75/2013, de resolució de discrepàncies entre els subjectes 

passius dels padrons d’escombraries i clavegueres i el de l’IBI 
• Decret 76/2013, de resolució d’un recurs de reposició 
• Decret 77/2013, d’aprovació de nòmines i quotes socials del febrer 
• Decret 78/2013, d’adjudicació del nínxol A059 
• Decret 79/2013, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística i exp. 

14/2013 
• Decret 80/2013, d’aprovació de factures de febrer 
• Decret 81/2013, d’acceptació de la subvenció atorgada per l’escola 

bressol 
• Decret 82/2013, de modificació de l’inventari de béns 
• Decret 83/2013, d’accés a informació municipal 
• Decret 84/2013, de revisió de la separata d’un projecte d’obres, la part 

resolutòria del qual, diu: 
 

Primer.- Aprovar la revisió de la separata del projecte bàsic i d’execució 
de l’obra d’urbanització de la plaça de l’Església i entorn, referent a 
l’enderrocament de la plaça de l’Església, 3 i prestacions 
complementàries, amb un nou pressupost d’execució per contracta de 
36.146,61 euros. 
 
Segon.- Sotmetre la separata i la revisió a informació pública, pel termini 
de 15 dies hàbils i donar audiència al contractista pel termini de deu dies. 
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Tercer.- Donar-ne compte al Ple, en la primera sessió que celebri, per a 
la seua ratificació. 

 
• Decret 85/2013, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 4/2013 
• Decret 86/2013, de caducitat d’inscripcions padronals 
• Decret 87/2013, de correcció d’errades de diverses resolucions 
• Decret 88/2013, de sol·licitud de subvenció del PUOSC 
• Decret 89/2013, d’aprovació de la liquidació del pressupost del 2012 
• Decret 90/2013, de resolució d’un recurs de reposició 
• Decret 91/2013, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
• Decret 92/2013, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
• Decret 93/2013, de denúncia d’un conveni 
• Decret 94/2013, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat i ratifica, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP 
i 2 en blanc d’ERC, el decret 84/2013. 
 
 
3. Donar compte de la liquidació del pressupost del  2012 
 
L’alcaldessa informa que durant l’any 2012 s’han corregit errades que 
s’arrossegaven de feia anys en el balanç, que havia arribat a tindre el patrimoni 
en negatiu; que s’ha reduït en més de 50.000 € els sous i salaris; que s’ha 
augmentat en uns 100.000 € els ingressos per taxes; que no s’ha contractat 
actuacions sense consignació pressupostària i que s’ha aconseguit un resultat 
pressupostari i un romanent de tresoreria positius. 
 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
4. Ampliació i refosa de les delegacions d’atribuci ons del Ple en l’Alcaldia 
 
Atès que en aquesta Corporació no s’ha previst l’existència de comissió de 
govern, es considerà convenient de delegar algunes funcions en l’Alcaldia, per 
tal d’agilitar la resolució dels expedients, en dates 22 de juny 29 de novembre de 
2011. 
 
Un dels punts que no es van delegar, i que s’ha demostrat més clarament 
insuficient ha estat el dels reconeixements de crèdits, perquè la nova legislació 
sobre morositat obliga a aprovar les factures en 30 dies, d’ençà de l’entrada al 
registre municipal, cosa que comportaria que, si al febrer es rebés una factura 
del desembre, per exemple, i no es fes ple fins a l’abril, s’estaria incomplint el 
termini d’aprovació. Cal, doncs, delegar també l’aprovació d’aquests 
reconeixements, i s’ha considerat que es pot aprofitar aquesta resolució per 
incloure-hi supòsits i refondre les delegacions existents. 
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Atès l’article 52.4 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.  
 
Atesos els articles 115 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 
 
Atès que la delegació que es pretén no preveu de manllevar al Ple cap de les 
competències de transcendència política, als únics efectes d’agilitar el 
funcionament de la Corporació. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 en contra d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Delegar en l’Alcaldia les atribucions següents: 
 

a) La incoació d'expedients de competència plenària. 
b) La submissió d'expedients a informació pública quan el Ple sigui l'òrgan 

competent per a resoldre'ls. 
c) Declarar les incompatibilitats del personal i autoritzar o denegar les 

sol·licituds sobre compatibilitats.  
d) Nomenar i separar la persona que ha d’ocupar la Secretaria del Jutjat de 

Pau. 
e) Aprovar els plans de protecció civil. 
f) L'autorització i disposició de despeses plurianuals, així com les facultats 

que atribueixen al Ple els articles 82.2, 82.3, 84.1,84.2 del Reial Decret 
500/1990, o normativa que el substitueixi. 

g) Sol·licitar i acceptar subvencions quan la disposició que aprovi la 
convocatòria estableixi que el Ple sigui l’òrgan municipal competent. 

h) Aprovació dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. 
i) Aprovació de les modificacions de destinació de les operacions previstes 

a l’article 49.2 b) del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, o normativa que el 
substitueixi.  

j) L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la 
Corporació en matèries de competència plenària. 

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament. 
l) L'aprovació, modificació i revisió dels projectes d'obres i serveis quan el 

Ple sigui competent per a la seva contractació o concessió, o bé quan 
encara no estiguin previstos en el pressupost. 

m) L’adquisició de béns i drets, la competència dels quals estigui atribuïda al 
Ple de la Corporació. 

n) L’acceptació de béns a títol lucratiu sotmesos a condició. 
o) Els actes d'alienació, gravamen o cessió de béns que no siguin els que 

determina l'article 41.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals, o 
normativa que el substitueixi. 

p) L'acord d'alienació per permuta de béns patrimonials. 
q) L'aprovació, la rectificació i la comprovació de l'inventari general. 
r) L'atermenament de béns immobles. 
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s) Les facultats com a òrgan de contractació respecte dels contractes 
d'obres, de subministraments, de serveis, de gestió de servei públic, 
contractes administratius especials, i contractes privats, quan siguin 
competència del Ple i no siguin indelegables. Les facultats delegades 
inclouen, en tot cas:  

i. L’aprovació del plec de clàusules. 
ii. La convocatòria de la Mesa de contractació. 
iii. El requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa per tal que, dins el 
termini fixat, presenti la garantia definitiva i la 
documentació justificativa de què es troba al corrent en el 
compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, o autoritzi l’òrgan de contractació per 
obtenir de forma directa l’acreditació. 

iv. L’obtenció directa de l’acreditació. 
v. L’adjudicació del contracte, quan es faci a favor de 

l’empresa proposada per la Mesa de contractació. 
vi. La designació del director facultatiu de l’obra. 
vii. La designació del coordinador de seguretat i salut. 
viii. L’aprovació del pla de seguretat i salut de l’obra. 
ix. La determinació de les millores. 
x. La imposició de penalitats al contractista. 
xi. L’aprovació de la certificació final d’obra. 
xii. La interpretació dels contractes. 
xiii. La devolució de les garanties provisional i definitiva. 

 
Segon.- Renunciar a les facultats previstes a les lletres a) i b) de l’article 115 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
Tercer.- En el text dels acords adoptats per l’Alcaldia en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en 
la part expositiva, del text següent: 
 
Atès que l'adopció d'aquesta resolució és competència de l’Alcaldia, en virtut de 
les delegacions acordades per aquest Ajuntament, en sessió plenària de 2 d’abril 
de 2013. 
 
Quart.- Els acords que s'adoptin per delegació seran immediatament executius i 
presumptament legítims, i tenen caràcter indefinit. 
 
Cinquè.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
 
L’alcaldessa explica que amb aquestes noves delegacions, per exemple, serà 
més àgil d’exigir responsabilitats en relació amb les deficiències de la llar 
d’infants. El Sr. Gerard Salinas es queixa que s’inclouen en la delegació molts 
altres punts, que haurien de seguir sent competència del Ple, motiu pel qual s’hi 
oposen. 
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5. Autorització de projecte independent 
 
Atès que per acord de Ple de 21 de juliol de 2010 es va aprovar inicialment el 
projecte d’obres d’Urbanització de la plaça de l’església i entorn. 
 
Atès que dins d’aquest projecte s’hi incloïa l’enderroc d’un edifici ubicat en 
l’esmentada plaça, que és el situat al número 3, que té el número d’inventari de 
béns 19, registral 336 i referència cadastral 7970501BF8977S0001KP. 
 
Atès que el projecte global preveia el següent: “Pavimentar i renovar tots els 
paviments de la plaça de l’Església i el seu entorn, que han estat deteriorats pel 
pas dels anys. S’enderroca un edifici situat al lateral de l’església, amb el que es 
permet alliberar un espai d’unió entre la plaça actual i el carrer de l’Església. 
L’actuació s’allarga per aquest carrer fins a arribar a l’alçada del nou tanatori, 
permetent crear un accés digne al mateix, així com adequar l’espai de darrera 
l’església per aparcament.” 
 
Atès que per raons pressupostàries no es pot executar el total del projecte, però 
per motius de seguretat per la via pública, s’ha considerat necessari d’executar 
l’enderroc previst al projecte de la casa en mal estat i l'execució d'un paviment 
provisional de formigó mentre no es pugui executar el previst al projecte inicial. 
 
Atesa la disposició addicional segona, punt 11, del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, sobre 
possibilitat que als municipis de menys de 5000 habitants, en els contractes 
d’obres el període d’execució dels quals se superi a un pressupost anual, es 
puguin redactar projectes independents referents a cadascuna de les parts de 
l’obra, sempre que siguin susceptibles d’utilització separada en el sentit de l’ús 
general o del servei, que fou autoritzada per l’Alcaldia per les raons de seguretat 
que justificaren la urgència. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Únic.- Ratificar i convalidar, amb efectes retroactius a la data en què es va 
concedir, l’autorització emesa per l’Alcaldia per a la redacció d’un projecte 
independent per a l’enderrocament de l’edifici la plaça de l’Església, 3 i 
prestacions complementàries. 
 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta quan va costar l’enderroc. La batllessa respon 
que uns 20.000 €, que paga la Diputació, més les despeses de pavimentació, 
barana i la resta que ha anat sortint, però que es paga menys per la rebaixa de 
l’adjudicació. El Sr. Gerard Salinas considera que es paga car i l’alcaldessa 
respon que es paga pel que es fa. 
 
 
6. Aprovació inicial d’un projecte d’obres  
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Atès que cal aprovar inicialment el projecte d’obres per a portar la llum a l’edifici 
multifuncional. 
 
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, 1 del PP i 2 en contra d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de subministrament elèctric en 
baixa tensió a l’edifici multifuncional d’Aitona, fase 1. 
 
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 el projecte a informació pública, per un termini de 30 dies, 
durant el qual es podran examinar i formular-hi les al·legacions pertinents. 
 
Quart.- L’aprovació inicial del projecte d’obres s’entendrà definitiu si dins del 
termini fixat no s’hi formulen al·legacions. 
  
 
L’alcaldessa explica que la sol·licitud de subvenció per honoraris aprovada al 
darrer Ple no ha pogut entrar al PUOSC i que per això es demana aquesta 
actuació, per posar llum a l’edifici multifuncional, que després de moltes gestions 
FECSA ENDESA ha rebaixat els costos d’uns 700.000 € a 82.000 €, i que ara el 
que es passa per Ple és el projecte de l’obra civil, per demanar-ho al PUOSC. 
 
El Sr. Pau Blanco manifesta que FECSA mai no va demanar 600.000 € ni 
700.000, sinó 70.000 a l’Ajuntament i 70.000 a la promotora Ses Illes. 
 
La batllessa respon que el grup d’ERC mai no es va reunir amb la companyia, i el 
Sr. Pau Blanco ho desmenteix. L’alcaldessa diu que quan el nou equip de govern 
va anar a parlar amb FECSA , els van dir que mai van conèixer l’alcalde d’ERC, i 
reitera la xifra de 700.000 € a causa del nou transformador, i el Sr. Blanco torna a 
negar l’import i ofereix testimonis per demostrar que es va anar a parlar amb 
l’empresa. La batllessa manifesta que continuen les negociacions amb la 
companyia, i que no cal portar testimonis, que hi ha un problema i s’ha de 
solucionar. 
 
El Sr. Gerard Salinas pregunta si les obres es faran pel carrer Remolins o per 
l’avinguda 27 de Gener. L’alcaldessa respon que per l’avinguda. El Sr. Salinas es 
queixa que amb ERC el transformador anava a l’edifici per no haver de fer obra 
civil, i que molt serà que aquest nou equip vulgui intentar gastar més diners que 
l’anterior, quan sempre diu que vol estalviar. 
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El Sr. Jaume Izcara considera que cal negociar amb FECSA i el Sr. Salinas que 
si ERC seguís al govern faria dies que l’edifici s’hauria acabat. 
 
Seguidament es reitera la discussió de plens anteriors entre els regidors de CiU i 
d’ERC sobre el nivell d’endeutament existent i rebut i sobre qui n’és el culpable. 
 
 
7. Aprovació d’un expedient de desafectació i decla ració de parcel·la 
sobrera (exp. 8/2013) 
 
Per provisió d’Alcaldia de 31 de gener de 2013 es va incoar un expedient per a la 
desafectació de l’ús general els béns següents, i declarar-los parcel·la sobrera, 
en haver-se deixat d’utilitzar com a camins o bé per a modificar-ne el traçat: 
 

• Parcel·la 25046A003090120000QP 
• Parcel·la 25046A002090030000QP 
• 288 m² de la parcel·la 25046A002090040000QL  

 
Atès que l’expedient s’ha sotmès a informació pública, per 20 dies hàbils, 
mitjançant edicte publicat al BOP núm. 23, de 14 de febrer 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 2 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, els béns 
següents, i declarar-los parcel·la sobrera: 
 

• Parcel·la 25046A003090120000QP 
• Parcel·la 25046A002090030000QP 
• 288 m² de la parcel·la 25046A002090040000QL 

 
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. 
 
 
8. Deixar sense efecte el pla econòmic i financer 
 
El Ple de la Corporació va aprovar, el 26 de juny de 2012, el pla econòmic 
financer (PEF) pels exercicis pressupostaris del 2012 a 2013, per tal de permetre 
en un any el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
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Vist que la Intervenció, en l’informe independent annex al de liquidació del 
pressupost de l’any 2012 (núm. 4/2013) ha informat que es compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, i vist també el 6/2013, en el qual s’ha verificat el 
compliment del pla aprovat. 
 
Atès el paràgraf 3r de l’article 22.2 del Reial Decret 1463/2007, segons el qual el 
Ple de l’entitat ha de deixar sense efecte el pla econòmic i financer quan 
assoleixi l’equilibri en fase de liquidació, encara que no s’hagi exhaurit el termini 
de vigència inicialment previst; així com el paràgraf 2n, sobre necessitat que, una 
vegada conegut l’informe d’avaluació del compliment del PEF pel Ple, cal 
trametre’l a l’òrgan de tutela financera. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 del PP i 2 en blanc d’ERC, cosa 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Deixar sense efecte el pla econòmic financer (PEF) pels exercicis 
pressupostaris del 2012 a 2013, aprovat pel Ple el dia 26 de juny de 2012. 
 
Segon.- Donar-se per assabentat del contingut de l’informe de verificació del 
compliment del pla econòmic i financer, i trametre’l a l’òrgan de tutela financera 
de la Generalitat de Catalunya, en el termini màxim de 15 dies hàbils. 
 
 
9. Aprovació inicial de la segona modificació d’ord enances fiscals 
 
Atès que s’ha observat un punt a l’ordenança fiscal número 6, que cal esmenar, 
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, 1 del PP i 2 en blanc d’ERC, 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:  
 

1r Escola Bressol “Els Tabollets” Euros per alumne 

1. Matrícula curs 100/any 

2. Material escolar curs 50any 

 
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.  
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Tercer.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat 
no es presenten reclamacions.  
 
 
10. Correcció d’errades d’una acta 
 
Segons l’acta del Ple de 16 de desembre de 2008, al punt 7 es va tractar la 
venda mitjançant el sistema d’alienació directa, a l’empresa Agrícola Espax SL 
d’una finca rústica, sense que hi consti el resultat de la votació, ni tampoc que es 
retirés aquest punt de l’ordre del dia. 
 
Atès que immediatament abans d’aquest Ple (27-11-2008) es va signar el 
contracte privat de compravenda de la parcel·la 50 del polígon 36, 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, cosa que cal esmenar, per tal 
d’elevar el contracte a escriptura pública. 
 
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 2 vots a favor d’ERC i 6 en blanc de CiU i 1 del PP, cosa 
que representa la majoria simple del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Únic.- Corregir el contingut del punt 7 de l’acta del Ple de 16 de desembre de 
2008, per fer constar que la votació de l’acord, en els termes següents: 
 
“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.” 
 
 
11. Mocions 
 

• Del grup de CiU: declaració institucional sobre l’avantprojecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

 
El dia 15 de febrer de 2013 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va 
aprovar l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local. 
 
Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i 
aconseguir un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten 
l’autonomia local i poden suposar fins i tot l’extinció d’ens locals modificant 
l’actual model territorial lleidatà. 
 
L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat 
la competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa 
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una invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El Govern de la Generalitat, en exercici d’aquestes competències que té en 
exclusiva, està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el 
marc legal de l’Administració Local catalana, i que serà presentada al Parlament 
de Catalunya en els propers mesos. 
 
A més, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local no preveu cap millora en el finançament de les hisendes 
locals, la gran assignatura pendent del nostre model territorial. 
 
Tampoc preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de competències, la 
supressió d’alguns ministeris que tenen transferides les seves competències en 
exclusiva a les comunitats autònomes. Així es criminalitza l’Administració Local 
pel dèficit públic, quan aquesta és responsable només d’un 5 per cent d’aquest i 
no s’emprenen mesures per frenar el dèficit públic de l’Administració de l’Estat 
que suposa un 75 per cent del total del dèficit. 
 
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de 
decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats 
de la seva comunitat i qui pot prestar més eficientment els serveis que els 
ciutadans precisen. La proximitat significa eficiència i difícilment una corporació 
supramunicipal podrà substituir el coneixement de la problemàtica local i la 
sensibilitat d’un ajuntament. 
 
Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població 
la fixació d’uns costos estàndard per als serveis que presten les administracions 
locals amb l’objectiu d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, 
manca de rigor i situacions de tractament desigual, i fins i tot injust, en molts 
ajuntaments. 
 
La mateixa Diputació de Lleida, l’administració supramunicipal que dóna suport 
al món local lleidatà, serà controlada directament en el serveis que presta al 
territori pel propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser 
un mer apèndix d’aquest. 
 
L’Ajuntament d’Aitona té com a competència bàsica la defensa dels interessos 
del municipi i, per tant: 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 en blanc d’ERC i 1 en contra del 
PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Aitona rebutja totalment l’avantprojecte de Llei de 
l’Administració Local presentada pel Ministre d’Hisenda i Administracions 
Públiques del Govern espanyol perquè vulnera l’autonomia local, les 
competències que l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i 
és un intent de recentralització del model d’administració local català. 
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Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a defensar fermament les 
competències que li atorga l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i 
expressar el suport explícit de l’Ajuntament d’Aitona en totes aquelles mesures 
que calgui emprendre per exercir aquesta defensa. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups amb representació parlamentària al 
Parlament de Catalunya, i a l’ACM, la FMC, la FEMP i a les corporacions locals. 
 
 

• Del grup d’ERC: declaració institucional sobre l’avantprojecte de llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local 

 
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer 
d’enguany, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, 
va anunciar les principals característiques de la reforma de l’administració local 
que el govern de l’Estat pretén impulsar properament.  
 
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, 
pendents de veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que 
indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i uniformador. El govern 
espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les 
competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim 
local, tal com s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és 
inadmissible. No acceptem un nou atac a l’autonomia catalana i municipal 
encobert amb arguments econòmics i d’eficiència financera.    
 
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica 
sobre l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves 
singularitats, és inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà 
garanties a la prestació dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt 
d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de Catalunya. Necessitem, 
i volem, una eina pròpia que compti amb el consens del món local i que 
respongui als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per això cal 
que amb la màxima celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de 
Governs Locals.  
 
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local 
des del propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania 
d’Aitona d’aquesta necessitat, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels 
següents acords, que s’aproven, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 en 
contra del PP, cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació: 
 
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les 
competències exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport 
explícit de l’Ajuntament d’Aitona a aquesta defensa.   
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Segon.- Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés 
de Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers 
una possible reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin 
l’autonomia i les competències exclusives en règim local que té assumides la 
Generalitat de Catalunya.    
 
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una 
proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el 
Parlament de Catalunya en el termini de temps més curt possible.    
 
Quart.- Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local 
que pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i 
obvia les realitats diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.  
 
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya 
i del Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat 
i a tots els partits amb representació a les cambres legislatives esmentades.  
 
 
12. Informes 
 
No n’hi ha. 
 
 
13. Assumptes d’urgència 
 
El Ple acorda, per unanimitat, la inclusió del següent punt a l’ordre del dia: 
 
El Sr. Gaietà Esteve Latorre va presentar un escrit, el dia 25 de gener de 2013, 
amb número d’entrada 220, pel qual renunciava al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament que va obtenir en les passades eleccions municipals, per la llista 
d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL. 
 
Segons la candidatura oficial proclamada per la Junta Electoral de Zona, els 
següents de la llista són, per aquest ordre, els senyors Josep Morreres López, 
Jordi Poyo Sales, Antoni Zanuy Chimeno i Francesc Roca Masot.  
 
Atès que el senyor Jordi Poyo Sales va presentar escrit de renúncia “com a 
membre substitut a regidor a l’Ajuntament d’Aitona”, mitjançant escrit de 25 de 
gener de 2013, amb número d’entrada 219; que el senyor Josep Morreres López 
va presentar-lo, en idèntics termes, el dia 28 de gener de 2013, amb número 
d’entrada 234 i que el senyor Antonio Juan Zanuy Chimeno ho va fer el dia 30 de 
gener de 2013, amb número d’entrada 245. 
 
Atès l’apartat 1r de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 
 
Es proposa al Ple: 
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Primer.- Prendre coneixement de la dimissió formulada pel Sr. Gaietà Esteve 
Latorre com a regidor de l’Ajuntament d’Aitona, el qual cessa en l’exercici de 
l’esmentat càrrec. 
 
Segon.- Declarar la vacant corresponent. 
 
Tercer.- Prendre coneixement de les renúncies formulades pels senyors Josep 
Morreres López, Jordi Poyo Sales i Antoni Zanuy Chimeno a ocupar la vacant 
declarada. 
 
Quart.- Comunicar-ho a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial de regidor a favor del Sr. Francesc Roca Masot, que és el següent de 
la llista d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL 
que no ha formulat renúncia.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 
1 del PP, cosa que representa la unanimitat dels presents i la majoria absoluta 
del nombre legal de membres de la corporació. 
 
 
L’alcaldessa agraeix al regidor dimissionari el servei que va prestar durant la 
seua etapa a l’equip de govern, i després a l’oposició. 
 
 
14. Precs i preguntes 
 
El Sr. Jaume Izcara pregunta com està el tema de la llar d’infants. L’alcaldessa 
respon que el Consell Comarcal va fer un projecte d’arranjament de les 
deficiències, que s’ha donat audiència als tècnics i constructor, i que els primers 
han al·legat i el constructor ha demanat cita per poder-ne parlar. Manifesta que 
no veu bona predisposició i que creu que caldrà emprendre mesures legals. El 
Sr. Pau Blanco pregunta per què han fet el projecte els tècnics del Consell i no 
els de l’Ajuntament. La batllessa respon que perquè de cara a judici es 
consideren més imparcials. El Sr. Blanco creu que és el mateix, i que els tècnics 
que van fer l’obra han baixat més d’una cop i no ho han vist igual.  

 
Seguidament el Sr. Jaume Izcara prega que s’arregli la Cunillera, que s’esbalça, i 
el Sr. Miquel Bosch manifesta que s’arreglarà. 
 
I essent dos quarts i cinc minuts de deu, 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 4 de juliol de 2013 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 366400, i la darrera 366408. 
 
Aitona, 5 de juliol de 2013 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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