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Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2017 
Caràcter:  ordinària 
Data:   dimarts, 31 d’octubre 
Horari:  de les 13.30 a les 13.45 hores   
Lloc:  Sala de Plens 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Rosa Pujol Esteve, alcaldessa 
 
Maria Antònia Royes Valls, 1a tinenta d’alcalde 
Miquel Bosch Senan, 2n tinent d’alcalde 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Imma Benages Teixidó, regidora 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Marc Bosch Casals, regidor electe 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Presa de possessió d’un regidor electe 
3. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
4. Afectació de béns al domini públic 
5. Aprovació inicial d’una modificació del planejament general sobre nous vials 
6. Aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2018 i següents 
7. Mocions 
8. Informes d’Alcaldia 
9. Assumptes d’urgència 
10. Precs i preguntes 

 
 
 



 
 

2 
 

 
Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si algun regidor té cap observació a fer a l’esborrany d’acta de la 
sessió anterior, i no se’n formula cap. Per tant, s’aproven, per unanimitat, les actes 
següents: 
 

• Ordinària de 19.7.2017 
• Extraordinària de 9.8.2017 
• Extraordinària i urgent de 25.10.2017 

 
 
2. Presa de possessió d’un regidor electe 
 
La batllessa reitera que la Junta Electoral Central ha proclamat regidor electe el Sr. 
Marc Bosch Casals, per renúncia del regidor Josep Flix i anticipadament dels següents 
de la llista. 
 
Com en els casos anteriors, mentre no renunciï expressament, se li ha de donar la 
possibilitat de prendre possessió, si així ho desitja, i per això s’ha posat el punt a 
l’ordre del dia. 
 
 
3. Donar compte i, si escau, ratificació dels decre ts d’Alcaldia 
 
Es dona compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari: 
 

• 227/2017, de delegació de signatura  
• 228/2017, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de residus de 

l’any 2017 
• 229/2017, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2017 
• 230/2017, de resolució de l’expedient G061/2017, de protecció de la legalitat en 

relació amb el C/ del Forn, 50 (a l’original hi diu, per error, G060/2017) 
• 231/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U038/2017 
• 232/2017, de determinació de la composició d’una mesa de contractació  
• 233/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 234/2017, de devolució de fiança, exp. G097/2015 
• 235/2017, de pròrroga de comunicació prèvia, exp. U072/2016 
• 236/2017, d’aprovació prèvia d’un projecte en SNU, exp. U070/2017 
• 237/2017, d’adquisició de dos solars del C/ del Forn, exp. G070/2017 
• 238/2017, de pròrroga de contractes laborals 
• 239/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 240/2017, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. U035/2011 
• 241/2017, sobre la fiança per a la gestió de residus, exp. U140/2016 
• 242/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U074/2016 
• 243/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U066/2017 
• 244/2017, de designació d’una comissió d’estudi 
• 245/2017, d’adopció d’una ordre d’execució urbanística, exp. G060/2017 
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• 246/2017, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. U021/2013 
• 247/2017, de nomenament de tresorer accidental, la part resolutòria del qual, 

diu: 
 
Primer.- Nomenar tresorer accidental de l’Ajuntament d’Aitona al Sr. Joan 
Masolet Chimeno, personal funcionari que s’estima suficientment capacitat, en 
règim de compatibilitat de funcions amb les tasques pròpies del seu actual lloc 
de treball, i amb els efectes econòmics que pertoquin. 
Segon.- Aquest nomenament accidental tindrà vigència limitada de tres mesos, 
sense possibilitat de pròrroga. 
Tercer.- Donar compte del present al Ple en la propera sessió ordinària que se 
celebri. 
 

• 248/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U104/2013 
• 249/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U012/2011 
• 250/2017, de caducitat de l’expedient de llicència urbanística, U073/2013 
• 251/2017, de concessió de llicència de legalització d’obres, exp. U131/2016 
• 252/2017, de devolució de fiança per protecció de camins, exp. U131/2016 
• 253/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U054/2017 
• 254/2017, d’aprovació de la certificació 2a certificació d’una obra, exp. 

06.04.03_2016_2 
• 255/2017, de segona ampliació de crèdits 
• 256/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials de juliol 
• 257/2017, de concessió de subvencions del 2n trimestre 
• 258/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U123/2013 
• 259/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U005/2014 
• 260/2017, de liquidació de contracte i devolució d’aval, exp. G042/2015 
• 261/2017, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de residus de 

l’any 2017 
• 262/2017, de convocatòria de Ple extraordinari 
• 263/2017, d’aprovació de nòmines de la regularització de l’1 % 
• 264/2017, d’aprovació d’una segona transferència de crèdits 
• 265/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U083/2013 
• 266/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U060/2016 
• 267/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G042/2017 
• 268/2017, de fraccionament i ajornament del cànon de taxi 
• 269/2017, de concessió d’excedència voluntària 
• 270/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U141/2016 
• 271/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G042/2017 
• 272/2017, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
• 273/2017, sobre detall del preu d’adquisició de dos solars del C/ del Forn, exp. 

G070/2017 
• 274/2017, de constitució de bestreta de caixa fixa 
• 275/2017, de modificació de la descripció d’una finca 
• 276/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 277/2017, de declaració de desistiment del procediment U013/2016 
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• 278/2017, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 
residus de l’any 2017 

• 279/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U038/2011 
• 280/2017, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA014 
• 281/2017, d’extinció del contracte de concessió de les piscines municipals 
• 282/2017, d’aprovació inicial de tres projectes d’obres del carrer del Portal 
• 283/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U052/2012 
• 284/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U052/2011 
• 285/2017, d’aprovació inicial del projecte d’enderroc del C/ Pare Palau, 1 
• 286/2017, de concessió de targeta d’aparcament per a persona amb disminució 
• 287/2017, de concessió de targeta d’aparcament per a persona amb disminució 
• 288/2017, de concessió de targeta d’aparcament per a persona amb disminució 
• 289/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U086/2017 
• 290/2017, de correcció d’errades de les nòmines i quotes socials de juny 
• 291/2017, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2017 
• 292/2017, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2017 
• 293/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 294/2017, d’imposició d’una segona multa coercitiva, exp. G032/2017 
• 295/2017, de constitució de bestreta de caixa fixa 
• 296/2017, d’aplicació del prorrateig per trimestres de la taxa de gestió de 

residus de l’any 2017 
• 297/2017, de reversió del dret funerari sobre el nínxol 732 
• 298/2017, de línies fonamentals del pressupost 
• 299/2017, de 2a adjudicació d’un dret funerari sobre el nínxol 732 
• 300/2017, d’adhesió al model del quadre de classificació de la documentació 

municipal 
• 301/2017, d’alta de la finca 3033 a l’inventari 
• 302/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G042/2017 
• 303/2017, de suport polític 
• 304/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 305/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U080/2012 
• 306/2017, d’aprovació del padró de clavegueram 
• 307/2017, d’aprovació del padró de subministrament d’aigua del 1r semestre de 

2017 
• 308/2017, d’autorització de trasllats de cadàvers 
• 309/2017, d’ampliació del termini per formalitzar una cessió d’ús 
• 310/2017, de declaració de ruïna del C/ Pare Palau, 1 
• 311/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials d’agost 
• 312/2017, d’aprovació inicial del projecte de pavimentació i instal·lacions del 

carrer Major i la plaça de davant de l’Ajuntament 
• 313/2017, de correcció de llicència d’obres, exp. U094/2016 
• 314/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U076/2017 
• 315/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U088/2017 
• 316/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U094/2017 
• 317/2017, de constitució de bestreta de caixa fixa 
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• 318/2017, de sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua 
• 319/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 320/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U109/2011 
• 321/2017, de devolució de fiança per a la gestió de residus, exp. U108/2011 
• 322/2017, de realització d’un pagament a justificar 
• 323/2017, d’aprovació d’una tercera transferència de crèdits 
• 324/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G042/2017 
• 325/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U072/2017 (a l’original hi diu, 

per error, U086/2017) 
• 326/2017, d’alta de les finques 4538 i 4539 a l’inventari, i d’un antic camí 
• 327/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U062/2017 
• 328/2017, d’alta d’un nou operador a l’entitat de registre id-CAT 
• 329/2017, de constitució de bestreta de caixa fixa 
• 330/2017, d’adquisició directa del C/ Coma, 9 
• 331/2017, d’aprovació de nòmines i quotes socials de setembre 
• 332/2017, d’imposició d’una tercera multa coercitiva, exp. G032/2017 
• 333/2017, de concessió de llicència d’obres, exp. U099/2017 
• 334/2017, de nomenaments per a la Secretaria del Jutjat de Pau 
• 335/2017, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de govern 
• 336/2017, de realització d’un pagament a justificar 
• 337/2017, d’aprovació de la despesa plurianual de l’operació “Ponent Actiu”  
• 338/2017, d’aprovació del conveni amb la Diputació de Lleida per l’operació 

“Ponent Actiu” 
• 339/2017, d’aprovació d’una factura 
• 340/2017, d’ajornament de sessió ordinària de la junta de govern 
• 341/2017, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de residus de 

l’any 2017 
• 342/2017, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 09.02.01_2017_2 
• 343/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G072/2017 
• 344/2017, de concessió de targeta d’aparcament per a persona amb disminució 
• 345/2017, de concessió de targeta d’aparcament per a persona amb disminució 
• 346/2017, de concessió de subvencions del 3r trimestre 
• 347/2017, d’execució subsidiària de la ruïna del C/ Pare Palau, 1 
• 348/2017, convocatòria de sessió extraordinària de la junta de govern 
• 349/2017, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r semestre de 

l’any 2017 
• 350/2017, d’autorització de connexió a la xarxa 
• 351/2017, de convocatòria de Ple extraordinari i urgent 
• 352/2017, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• 353/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. G109/2017 
• 354/2017, d’ajornament d’un rebut de l’any 2017 
• 355/2017, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
• 356/2017, d’aprovació d’un plec de clàusules de lloguer, exp. G115/2017 
• 357/2017, d’aprovació de la justificació d’una subvenció nominativa 
• 358/2017, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple es dona per assabentat. 
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4. Afectació de béns al domini públic 
 
S’ha tramitat un expedient d’alteració de la qualificació jurídica de diversos béns, els 
quals estan afectats materialment, però no jurídicament, a l’ús general, com ara 
l’entorn del castell d’Aitona o diverses finques repartides pel terme que es poden 
utilitzar, en ambdós casos, per a l’esbarjo dels habitants o per a visites turístiques. 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública, mitjançant edicte publicat al BOP núm. 
139, de 19 de juliol de 2017, i tauler d’anuncis de la seu electrònica, per 20 dies hàbils, 
durant els quals s’ha presentat una al·legació. S’han seguit, doncs, els tràmits 
previstos a l’article 20 del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
L’al·legació presentada es refereix a què un dels béns es troba arrendat i que, si 
s’afecta el bé al domini públic, mai no podrà comprar-lo. Per tant, cal excloure aquest 
bé dels que són objecte d’afectació. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
 
Primer.- Estimar les al·legacions presentades el 17.8.2017, amb número d’entrada 
2058 i excloure de l’afectació la finca amb número d’inventari 280, polígon 29, parcel·la 
16, finca registral 4145. 
 
Segon.- Afectar al domini públic els béns següents: 
 

FINCA POL. PARC. REGISTRE  
169 12 136 4037 
246 26 8 4112 
248 26 51 4114 
255 27 1 4121 
269 28 36 4652 
270 28 37 4135 
271 28 38 4136 
272 28 39 4137 
273 28 40 4138 
275 28 59 4665 
295 31 77 4160 
550 32 62 4623 
305 32 74 4166 
306 32 78 4167 
465 37 207 4313 
468 38 4 4316 
481 38 36 4329 
482 38 40 4330 
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Tercer.- Efectuar les alteracions corresponents a l’inventari i sol·licitar que s’anoti la 
prohibició d’alienar al Registre de la Propietat i, si escau, l’afectació. 
 
 
5. Aprovació inicial d’una modificació del planejam ent general sobre nous vials 
 
I. Antecedents 
 
Per decret d’Alcaldia 307/2016, es va aprovar el pla normatiu pel període de novembre 
de 2016 a octubre de 2017, que contenia, entre d’altres, una modificació del 
planejament urbanístic que fes una nova delimitació de vials. 
 
I és que des de l’aprovació de les Normes Subsidiàries del Planejament, l’Ajuntament 
d’Aitona ha anat fent una sèrie d’operacions de buidatge de solars en ruïna a l’interior 
del nucli antic per tal d’ampliar en uns punts molt concrets el sistema viari, 
acompanyats de la cessió o compra dels solars corresponents. 
 
En alguns casos es tracta de petites places situades als buits que han quedat en fer 
enderrocs d’edificis en mal estat. 
 
També es dona el cas que, algun porxo i fins i tot alguna tramada de carrer que 
sempre han estat sistema viari, no estan dibuixats correctament al plànol d’ordenació. 
El planejament actual els marca com a edificables. 
 
 
II. Fonaments de dret 
 

• L’article 117.1 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
305/2006 (en endavant, RLU) 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. 

 
• L’àmbit de la modificació només afecta el sòl urbà, es pot prescindir del tràmit 

d’audiència als ajuntament veïns que preveu l’article 85.7 del text refós de la 
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010 (en endavant, TRLU), 
segons l’article 117.3 in fine de l’RLU. 
 

• Els articles 73 i 74 del TRLU fixen durada i obligatorietat de la suspensió de 
tramitacions i llicències en cas d’aprovació inicial d’instruments de planejament 
urbanístic. 

 
• 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. 
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Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, 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, per incorporar al sistema viari una sèrie 
de solars municipals. 
 
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 El Punt 
Avui, 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. 
 
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 (els nous vials). 
 
 
6. Aprovació inicial de les ordenances fiscals pel 2018 i següents 
 
PREÀMBUL 
 
D’acord amb l’article 129.1 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, el preàmbul d’una disposició reglamentària ha de 
justificar l’adequació del projecte de reglament als principis necessitat, eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 
 
En relació amb els principis de necessitat i eficàcia, l’art. 129.2 estableix que la 
iniciativa normativa ha d’estar justificada per una raó d’interès general, s’ha de basar 
en una identificació clara dels fins perseguits i ha de ser l’instrument més adequat per 
garantir-ne la consecució. 
 
La raó d’interès general i el fi perseguit és l’aprovació, refosa i publicació de nou de 
totes les ordenances i la seva adaptació als canvis legals, cosa que ha de permetre 
que totes les normes tributàries de l’Ajuntament estiguin publicades en un sol BOP i 
que estiguin completament actualitzades, sense contradiccions, cosa que millorarà 
també l’accessibilitat i la seguretat jurídica dels contribuents i permetrà un marc 
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normatiu tributari estable i previsible, en limitar-se els canvis a una forta rebaixa de l’IBI 
i a millores de tècnica jurídica i petites actualitzacions de costos. 
 
Quant a l’adequació de l’instrument, l’ordenança fiscal és l’única forma que tenen els 
ens locals per a adoptar disposicions generals en matèria tributària. 
 
Sobre el de proporcionalitat, l’art. 129.3 exigeix que la iniciativa proposada ha de 
contenir la regulació imprescindible per atendre la necessitat que s’ha de cobrir amb la 
norma després de constatar que no hi ha altres mesures menys restrictives de drets, o 
que imposin menys obligacions als destinataris.  
 
La regulació imprescindible és la que l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, 
fixa que han de contenir les ordenances fiscals.  
 
Pel que fa al de seguretat jurídica, les ordenances fiscals han set objecte de revisió, 
d’acord amb l’article 130.1 de la Llei 39/2015, i no s’ha detectat cap contradicció amb 
l’ordenament jurídic; com tampoc en els petits canvis que s’hi introdueixen. Això 
permet que la iniciativa normativa s’hagi exercit de manera coherent amb la resta de 
l’ordenament jurídic nacional i de la Unió europea, i hagi generat un marc normatiu 
estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que en faciliti el coneixement i la 
comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i 
empreses, donant compliment al mandat de l’article art. 129.4.1r de la Llei 39/2015. 
 
En relació amb el principi de transparència desenvolupat per l’article 129.5, aquest es 
garanteix amb la consulta prèvia prevista per l’article 133.1 de la Llei 39/2015 
(realitzada del 27 al 31.10.2017); per l’audiència i informació pública de l’article 133.2 
de la Llei 39/2015 i 17.1 del TRLRHL i per la publicitat de l’article 131 de la Llei 
39/2015. 
 
Finalment, pel que fa al principi d’eficiència, desenvolupat per l’article 129.6, les 
modificacions no imposen cap càrrega administrativa innecessària o accessòria, més 
enllà d’acreditar la concurrència dels requisits per al gaudi de la nova bonificació pels 
vehicles elèctrics o de gas. 
 
D’acord amb l’article 129.7 de la Llei 39/2015, es fa constar que la iniciativa, quant a la 
reducció de l’IBI, suposa una reducció d’ingressos de 30.426,20 € anuals, els quals 
s’eixugaran amb la nova taxa imposada a les elèctriques, avalada ja pel Tribunal 
Suprem i, si això no és suficient, amb una reducció de la despesa. 
 
Atès que el pla normatiu de l’Ajuntament d’Aitona pel període novembre de 2016 a 
octubre de 2017 preveu, entre d’altres, l’aprovació d’aquesta disposició general. 
 
Atesos els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor del PDeCAT, cosa que representa la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació: 
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Ajuntament d’Aitona 
 
Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents, la modificació i 
refosa de les ordenances fiscals que s’indiquen a continuació: 
 
1 – Impost de béns immobles 
2 – Impost d’activitats econòmiques 
3 – Impost de vehicles de tracció mecànica 
4 – Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
5 – General de contribucions especials 
6 – Taxa per prestació del servei d’escola bressol  
7 – Taxa de piscines municipals 
8 – Taxes per expedició de documents administratius, concessió de llicències, 
verificació de comunicacions prèvies, ús d’escut, bàscula municipal, veu pública 
ocupació del domini públic, ús de material municipal i anàlogues 
9 – Taxa per a la prestació de serveis en el cementiri local, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local 
10 – Taxa de clavegueram 
11 – Taxa de gestió de residus 
12 – Taxa per subministrament d’aigua 
13 – Taxa per utilització privativa o l’aprofitament especial a favor d’empreses 
explotadores de subministraments que afecten la generalitat del veïnat 
14 – Taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic de les 
instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs 
 
El text de les ordenances fiscals assenyalades consta a l’expedient i es dona per 
reproduït. 
 
Segon.- En relació amb les ordenances 2, 4, 5, 13 i 14, únicament són objecte 
modificació pel que fa al número d’ordenança fiscal, a les disposicions finals (quant a 
data d’entrada en vigor), i a la derogatòria.  
 
Tercer.- Exposar l’acord provisional al tauler d’anuncis i publicar-ho així al Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida, per tal que durant el termini de 30 dies les persones 
interessades puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin 
oportunes.  

 
Quart.- L’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu si dins el termini fixat no es 
presenten reclamacions. En tot cas, les ordenances sobre les quals no es formulin 
al·legacions quedaran definitivament aprovades o derogades, segons el cas, se 
n’ordenarà la publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, i se’n donarà trasllat 
al Servei Territorial d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
L’alcaldessa destaca la rebaixa de l’IBI de rústica del 0,70 al 0,60 % per ajudar els 
pagesos perjudicats per la caiguda dels preus d’enguany, i formula dos esmenes sobre 
la proposta inicial, en relació amb l’ús del poliesportiu, perquè ja pujava gent de Lleida 
a fer celebracions a Aitona, i amb la matrícula de l’escola bressol, per la nova 
assegurança d’accidents que s’ha fet. Explica també que els residus pugen una mica 
pel nou contracte del Consell Comarcal. 
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Carrer Major, 6 
25182 Aitona (Lleida) 
CIF P2504600D 

 
7. Mocions 
 
No n’hi ha 
 
 
8. Informes d’Alcaldia 
 
L’alcaldessa explica que degut a què els copropietaris del C/ Pare Palau 1, no han 
autoritzat l’entrada a la finca per enderrocar la construcció ruïnosa que hi ha, s’haurà 
de demanar permís al Jutjat de Lleida. 
 
 
9. Assumptes d’urgència 
 
No n’hi ha 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
No n’hi ha 
 
 
I essent tres quarts de dos 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 
  
 
 
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 22 de gener de 2018. 
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