
ACTA DERA SESSION ORDINÀRIA DETH PLEN DER AJUNTAMENT DETH DIA
19 DE DESEME DE 2.007.

Dia: 19 de deseme de 2.007
Orari: 19 ores a 19 ores 46 menutes
Lòc: Sala de Sessions dera Casa dera Vila.

Hi assistissen:

ALCALDE: Francisco Rodríguez Miranda
CÒSSOS: Marga Barón Palacio

Manel Barrau Salmerón
María Angeles Medan Noguera
Ignacio Gómez Pérez

Jose María Castellá Rella
Jesús Antonio Folgar Janeiro
José López Ruiz
Daniel Burguete García

Secretari: Enrique Servat Saforcada

Constatada era existéncia deth quòrum de besonh entara valida constitucion deth
Plen, er Alcalde daurís era session e se passen a tractar es diuèrsi ahèrs incloïdi
ena orde deth dia.

1.-APROVACION ACTA SESSION DE 15 DE NOVEME DE 2.007.

S’apròve per unanimitat er acta dera session extraordinària qu’auec lòc eth dia 15
de noveme de 2007, dera quau non se hèr lectura pr’amor de qu’es còssos
dispausen d’ua còpia, qu’ a estat remetuda amassa damb era convocatòria, e ara
quau toti dan conformitat.

2.-APROVACION DELEGACION ARA DIPUTACION DE LLEIDA DES
FACULTATS QU’AGUEST AJUNTAMENT A ATRIBUIDES EN MATERIA DE
GESTION TRIBUTARIA E RECAUDACION DER IMPÒST SUS VEÏCULS DE
TRACCION MECANICA.

Per Alcalde se presente era prepausa d’acòrd remetuda pera Diputacion de Lleida,
relatiua ara delegacion dera gestion e recaudacion der impòst sus veïculs de
traccion mecanica, que transcrita literaument ditz:

ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE
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GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA.

El vigent text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 2/2004, de 5 de
març, atribueix als municipis les facultats de gestió tributària i de recaptació
voluntària i executiva de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades,
dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable.

Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a
través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de
gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de
l'establert en l'article 7 de la Llei 2/2004 text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en
l'article 9.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, s'ACORDA:

PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les
facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei
7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 la Llei 2/2004 text refós reguladora de les
Hisendes Locals, té atribuïdes en matèria de gestió tributària i de recaptació de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb l'abast, el contingut, les
condicions i la vigència que s'estableixen en el present acord.

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
que comprenen:

a) La realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes
tributaris.

b) L'aprovació de les liquidacions tributàries.

c) La concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.

d) La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.

e) L'emissió dels documents de cobrament.

f) La tramitació i aprovació dels expedients de baixa de liquidacions tributàries.

g) La resolució dels recursos que s'interposin contra actes de gestió tributària.
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h) La sol.licitud de compensacions per condonació, exempció o bonificacions en
l'impost, davant l'administració que ha concedit el benefici fiscal.

i) La facultat d'establir acords o convenis de col.laboració amb la Prefectura
Provincial de Tràfic, conduents a la formació del padró de l'impost i a dictar actes
administratius que suposin la modificació del padró.

j) Les actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les
anteriors matèries.

2) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per
rebut o per liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents a
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, que comprèn quantes actuacions
conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les
següents:

a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i
les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.

b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o
cobrament col.lectiu.

c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.

d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d'Entitats Col.laboradores i
establir els límits de la col.laboració.

e) Lliurar certificacions de descobert col.lectives o individuals en rebuts i en
liquidacions d'ingrés directe.

f) Dictar la providència de contrenyiment i resoldre els recursos contra aquest acte
administratiu.

g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.

h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en
executiva.

i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.

j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.

k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.

l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les
actuacions conduents a aquest fet.
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m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de
valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.

n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.

o) Autoritzar i presidir les subhastes.

p) Acordar la suspensió del procediment.

q) Entaular terceries de domini i de millor dret.

r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics.

3) Les facultats d’inspecció tributària corresponents a l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, les quals comprendran quantes actuacions inclou la inspecció
tributària d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les següents:

a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats
per l’administració i la seva consegüent atribució al subjecte passiu o l’obligat
tributari.

b) La comprovació de les declaracions per determinar la seva veracitat i la correcta
aplicació de les normes.

c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de
comprovació i investigació.

d) L’elaboració del Pla d’inspecció anual i la seva coordinació amb altres
administracions tributàries.

4) La facultat d’imposar sancions tributàries per la comissió de les infraccions
tipificades en referència a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, les quals
comprendran quantes actuacions inclou la facultat sancionadora d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:

a) La imposició de sancions per la comissió d’infraccions tributàries.

b) L’aprovació del quadre de sancions i de la tipificació de les infraccions dins del
marc establert a la Llei General Tributària.

TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
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1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en
voluntària i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida per l’Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

2) Per a l'exercici de les facultats delegades la Diputació de Lleida s’atindrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert el text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la seva
potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim
Local.

3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de
Lleida percebrà una compensació econòmica que consisteix en:
a) El 5% del principal recaptat en període voluntari.
b) El 7,5% del principal recaptat en període executiu, fins a la iniciació del
procediment executiu.

c) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb independència de la
quantia que la legislació vigent en cada moment determini pel recàrrec de
constrenyiment.
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es
realitzin a l'Ajuntament.

4) La devolució d'ingressos indeguts que en el seu cas es produeixi, alleujarà la
deducció de la quantitat corresponent de les liquidacions que han de rendir-se a
l'Ajuntament.

5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que
circumstàncies alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a
l'Ajuntament una entrega a compte corresponent al 95% del recaptat en voluntària.
En el mes de febrer següent a l'any de realització, es liquidarà la recaptació
executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint la compensació econòmica de
l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent
al 85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.

6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i
liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de
cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de
càrrec, de data o de pendent.
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Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les
dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per
tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions
que cregui oportuns.

7) D'acord amb el 173.2 del text refós RD L 2/2004 reguladora de les Hisendes
Locals, la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a
respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens
Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents, que intervinguin en la gestió
del servei.

QUART : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en
vigor el dia següent de la publicació de la seva acceptació al Butlletí Oficial
corresponent i estarà vigent fins el 31 de desembre del 2010, restant tàcitament
prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti
expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre amb una antelació
no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de
pròrroga.

CINQUÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes
que per la seva part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.

SISÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu
en l'article 7.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. “

Sometuda era prepausa a votacion s’àpròve per unanimitat.

3.-APROVACION DELEGACION ARA DIPUTACION DE LLEIDA DES
FACULTATS QU’AGUEST AJUNTAMENT A ATRIBUIDES EN MATERIA DE
RECAUDACION DE DETERMINATS INGRÈSSI DE DRET PUBLIC

Per Alcalde s’ explique ath Plen era prepausa d’acòrd qu’a presentat Diputacion de
Lleida entara delegacion en materia de recaudacion de determinats ingrèssi, e que
hè relacion ara recaudacion en executiua der IVTM e que transcrita literaument
ditz:

“ ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE
RECAPTACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC.
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El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les
facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de
Dret Públic.

La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades,
dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable.

Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a
través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de
gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de
l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l’article
106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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, s'ACORDA:

PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les
facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei
7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes
en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que s'especifiquen a
continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen
en el present acord:

1.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ

1) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes
per rebut o per liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions,
corresponents als Tributs i/o

Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que
comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació
aplicable i, si de cas, les següents:

a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i
les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.

b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o
cobrament col.lectiu.
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c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.

d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d'Entitats Col.laboradores i
establir els límits de la col.laboració.

e) Lliurar certificacions de descobert col.lectives o individuals en rebuts i en
liquidacions d'ingrés directe.

f) Dictar la providència de contrenyiment i resoldre els recursos contra aquest acte
administratiu.

g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.

h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en
executiva.

i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.

j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.

k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.

l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les
actuacions conduents a aquest fet.

m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de
valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.

n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.

o) Autoritzar i presidir les subhastes.

p) Acordar la suspensió del procediment.

q) Entaular terceries de domini i de millor dret.

r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics.

TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en
voluntària i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels
conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació.
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2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió
i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la seva potestat
reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local.

3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de
Lleida percebrà una compensació econòmica que consisteix en:
a) El 5% del principal recaptat en període voluntari.
b) El 7,5% del principal recaptat en període executiu, fins a la iniciació del
procediment executiu.
c) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb independència de la
quantia que la legislació vigent en cada moment determini pel recàrrec de
constrenyiment.
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es
realitzin a l'Ajuntament.

4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.

5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que
circumstàncies alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a
l'Ajuntament una entrega a compte corresponent al 95% del recaptat en voluntària.

En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici
anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent
al 85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.

6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i
liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de
cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de
càrrec, de data o de pendent.

Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les
dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per
tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions
que cregui oportuns.

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la
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gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial
pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del
servei.

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui
objecte del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la
Diputació de Lleida la següent documentació:
a) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i
totals.
b) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el
disseny del Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
c) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del
padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
d) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació
vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la
Província.

QUART : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en
vigor a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació
al Butlletí Oficial corresponent i estarà vigent fins el 31 de desembre del 2010,
restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les
parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre amb
una antelació no
inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de
pròrroga.

CINQUÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes
que per la seva part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.

SISÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu
en l'article 7.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

Sometuda era propòsta a votacion s’apròve per unanimititat

4.-APROVACION BAISHA DRETS RECONEGUDI PENDENTS DE CROBAMENT
PROCEDENTI D’EXERCICIS ANTERIORS.

Per Alcaldia se presente era següenta propòsta d’acòrd:

ANTECEDENTS

1. Enta determinar era imatge fidèu dera situacion patrimoniau, financera e
pressupòstaria, ei de besonh er establir s’era relacion de drets reconeguts

10



procedenti d’exercicis anteriors que resten pendents de crobament respon a drets
efectiuament exigibles actuaument.

2. S’a iniciat expedient entara aprovacion e comptabilizacion, se procedís, de
baishes de drets reconegudi en exercicis anteriors pendenti de crobament.

FONAMENTS DE DRET

1. Ei de besonh eth considerar es articles 66 a 69 dera Lei 58/2003, de 17 de
deseme, Generau Tributaria, 15 dera Lei 47/2003 de 26 de noveme, Generau
Pressupòstaria e 24 dera Lei de garanties des contribuents, en relacion damb era
prescripcion d’ofici de drets reconegudi e liquidadi.

2. Ei de besonh eth considerar er article 76 dera Lei 58/2003, de 17 de deseme,
Generau Tributaria e es articles 61 a 63 deth Reiau Decret 939/2005, de 29 de
Junhsèga peth quau s’apròve eth Reglament General de Recaudacion, en relacion
damb era declaracion d’insolvéncia deth deutor.

3. Ei de besonh considerar era Instruccion deth Modeu Normau de Comptabilitat
Locau / era Instruccion deth Modeu Simplificat de Comptabilitat Locau.

4. Ei de besonh auer present er article 212.4 deth Reiau decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, peth quau s’apròve eth Text rehonut dera Lei reguladora des isendes
locaus, en relacion damb er òrgan competent.

Ei per çò que :

PREPAUSI ath Plen era adopcion der acòrd següent:

1. Aprovar era baisha des drets reconegudi pendenti de crobament, integradi ena
agrupacion de pressupòsti barradi, per impòrt de 54.232,64 €. Eth detalh
individualizat ei eth següent:

Prescripcion de drets reconegudi en exercicis
anteriors

Exer. C. Eco. Raó social tercer Import dret

1991 31150 VEINS. TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES 91 125,01

1992 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1988-89-90-91 3.899,37

1992 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1992 1.817,46
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1992 34230 VEINS. ABASTAMENT AIGUA 88-89-90-91 126,21

1992 34230 VEINS. SUBMINISTRAMENT AIGUA 1992 108,18

1993 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1993 2.048,25

1994 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1994 2.368,22

1994 34230 VEINS. SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 1994 114,19

1995 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1995 2.888,37

1996 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1996 3.190,02

1996 35104 VEINS. RETOLS 1996 27,05

1997 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1997 3.534,49

1997 34230 VEINS. SUBMINISTRAMENT AIGUA 1997 240,41

1997 35104 VEINS. RETOLS 1997 27,05

1998 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1998 3.879,72

1998 28201 HUDEWEY. IMPOST OBRES EXP. 17/98 4.671,29

1998 28201 HUEDEWEY. IMPOST OBRES EXP. 34/98 4.216,28

1998 34230 VEINS. MANTENIMENT XARXA AIGUA 1998 264,45

1998 35104 VEINS. RETOLS 1998 27,05

1998 36000 CONTRIBUCIONS ESPECIALS OBRA PAVIMENTACIO 1998 803,13

1999 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 1999 4.612,39

1999 34230 VEINS. MANTENIMENT XARXA AIGUA 1999 264,45

1999 35103 VEINS. APARADORS 1999 41,11

2000 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 2000 5.600,86

2000 34230 VEINS. MANTENIMENT XARXA AIGUA 2000 316,62

2000 34231 HUDEWEY. SET TAXES CONNEXIO AIGUES 841,42

2000 35103 VEINS. TAXA APARADORS I VITRINES 2000 50,36

2000 39900 BIMUNI. ACTIVITATS RIU GARONA 21.035,42

2001 11201 ORG.RECAPTACIO IBI URBANA R01 913,61

2001 11300 VEINS. IMPOST VEHICLES 2001 6.188,49

2001 34230 VEINS. SUBMINISTRAMENT AIGUA 2001 473,31

2001 34230 VEINS. SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE 1993 114,19

2001 34230 VEINS. AIGUA POTABLE 1995 132,22

2001 34230 VEINS. AIGUA POTABLE 1996 132,22

2001 35100 VEINS. TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA 96-97-98 94,66

2001 35103 VEINS. TAXA APARADORS I VITRINES 2001 20,07
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2001 35103 VEINS. APARADORS 96-97-98 25,96

2001 35104 VEINS. TAXA RETOLS 2001 12,86

2001 35104 VEINS. RETOLS 2000 10,82

2001 35205 VEINS. TAXA TOLDOS 96-97-98 7,21

2001 35205 VEINS. TAXA TOLDOS 2000 3,61

Total baixes de drets d’exercicis tancats ............................... 54.232,64. €

5.- APROVACION BAISHA OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTES DE
PAGAMENT PROCEDENTES D’EXERCICIS ANTERIORS.

Er Alcalde presente era següent prepausa d’acòrd:

ANTECEDENTS

1. Enta determinar era imatge fidèu dera situacion patrimoniau, financera e
pressupòstaria, ei de besonh determinar s’es obligacions reconeshudes procedentes
d’exercicis anteriors que resten pendentes de pagament responent a obligacions
efectiuament exigibles actuaument.

2. D’aute biais e cossent damb era contabilizacion de creditors pendents d’aplicar a
pressupòst, que se corresponen a factures que non sigueren aprovades per anterior
equip de govern, e vist er estat de prescripcion de bera ua d’eres e a d’autes que
non corresponen era sua aprovacion per errada o d’auti motius.

FONAMENTS DE DRET

1. Ei de besonh auer en compde er article 25 dera Lei 47/2003, de noveme,
Generau Pressupòstaria.

2. Ei de besonh considerar era Instruccion deth Modeu Normau de Comptabilitat
Locau/ era Instruccion deth Modeu Simplificat de Comptabilitat Locau.

3. Ei de besonh considerar es articles 31.1 b, 59.4 i 84 dera Lei 30/1992, de regim
jurídic des administracions publiques e deth procediment administratiu comun, damb
relacion ara consideracion d’interessadi, audiéncia e anuncis en cas que s’ignòre eth
lòc dera notificacion.

4. Ei de besonh er auer en compde er article 212.4 deth Reiau decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, peth quau s’apròve eth Text rehonut dera Lei reguladora des
isendes locals, damb relacion ar òrgan competent.
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Per tot çò,

PROPOSI ath Ple era adopcion der acòrd següent :

PRUMÈR: Aprovar era baisha des obligacions reconeshudes pendentes de
pagament, integrades ena agrupacion de pressupòsti barradi per impòrt de
14.558,53 €. Eth detalh individualizat figura en er annex 1.

DUSAU: Hèr es assentaments comptables que siguen de besonh entà hèr efectiua
era baisha des obligacions indicades.

ANNEX 1:

a) Modificacion negatiua deth saldo iniciau des obligacions
reconeshudes, per error o omission o d’autes motiues enes anotacions
comptables.

Exercici 1997

Assentament Partida Explicació Import

1 12101 Enric Servat.-Nomina febrer
97incorrecta

8,52 €

2 12101 Enric Servat.- Nomina març 97
incorrecta

8,52 €

3 12101 Enric Servat.- Nomina Gener 97
incorrecta

0,08 €

Exercici 1998

Assentament Partida Explicació Import

1 13000 Cesar Rodríguez.-Nomina setembre
98 incorrecta

19,65
€

2 13000 Angel Castet.- Nomina setembre 98
incorrecta

27,08
€

3 13000 J. Juan Quiroga.- Nomina setembre
98 incorrecta

42,66
€
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Exercici 1999

Assentament Partida Explicació Import

1 13000 J. Juan Quiroga.-Nomina agost 99
incorrecta

25,75
€

2 61100 Hudewey SL.-Certificació d’obres
num. 2,”Pavimentació i vials publics c/
Casteràs “ sense factura, permet
també compensació d’ofici de deutes,
pel mateix import que ICIO i taxes
pendents.

8.887,61
€

Exercici 2001

Assentament Partida Explicació Import

1 61101 Construcciones Solei dera Val SL.-
obra canalització C/ Sant Antoni.- falta
factura justificativa.

3.818,19
€

Exercici 2002

Assentament Partida Explicació Import

1 48000 Conselh Esportiu Val d’Aran.-
subvenció.- prescripció 415,90 €

Exercici 2003

Assentament Partida Explicació Import

1 13000
605,61 €
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Angel Castet.- finiquito 2003.- baixa
per no haver-se formalitzat la baixa
per expedient disciplinari

2 13000 Angel Castet.- part extra 2003.- baixa
per la part de la paga extraordinaria
que li haves correspòs si s’hages
executat completament l’expedient
disciplinari incoat.

314,40 €

Exercici 2004

Assentament Partida Explicació Import

1 13000 Lluis Sala.- nomina octubre 2002,
baixa per no haver desvolupat
l’activitat de socorrista al mes
d’octubre.

384,56 €

Total baixes obligatories reconegudes d’exercicis tancats 14.558,53 €

TRESAU: Aprovar iniciaument era prescripcion de factures, que restauen pendent
d’ aplicar a pressupòst per un saldo de: 9.245,47 €, e publicar en eth BOP eth

present acòrd, damb expresion des interessadi, era quantia, eth concèpte deth
deute, pendent eth tèrme de quinze dies pr’amor de qu’es interessadi poguen
presentar es reclamacions que consideren de besonh. En cas de que non se
presenten s’entenerà definituament aprovat.

QUATAU: Registrar ena contabilitat era baisha des factures prescrites qu’an quedat
aprovades.

CINQUAU: Non aprovar es factures e totun dar de baisha dera contabilitat, per
causa de non quedar justificades per impòrt de: 8.380,32 euros.

Sometuda era prepausa a votacion s’apròve per unanimitat.

6.-PRECS E PREGUNTES
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-Pren era paraula eth Sr. José López e demane en relacion damb era installacion
de naues faròles en eth carrèr Piedat, en quina partida pressupòstaria ei
contemplada aguesta actuacion.

Eth Sr. Alcalde, li conteste que se tracte dera modificacion deth projècte dejà
adjudicat en sòn moment que comportaue era execucion dera installacion der
enlumenat public ath torn dera plaça deth Grauèr, òbra que compdaue damb ua
subvencion, mès que cossent damb er informe desfavorable dera Demarcacion de
carreteres, s’a convegut damb eth Departament de Governacion ath canvi dera
ubicacion dera actuacion en tot installar es luminàries enes carrèrs Piedat e Major.

-Eth Sr. López demane en relacion ara actuacion de Mielhora des carrèrs Sorieus e
Mossen Condò, quini an estat es criteris qu’an determinat eth qu’en compde d’
iniciar es òbres peth carrèr Sorieus s’agen iniciat, en ua seson de fòrça afluéncia
turistica com son es hèstes de nadau, peth carrèr Mossen Condò.

Eth Sr. Alcalde li conteste qu’era empresa adjudicataria, JF Riegos, ei qui a decidit
sus eth sòn criteri començar peth carrèr Mossen Condò, e per part der Ajuntament
non se lesa metut cap d’inconvenient, en tot tier en compde çò qu’a costat eth que
comencèssen d’un viatge per totes es òbres, supausant inclós era revision des
prètzi d’adjudicacion.

Continue er Alcalde en tot indicar que totun e cossent damb es caracteristiques
dera pavimentacion deth carrèr Sorieus, en que va asfaltat en godron, non permet
era sua execucion en aguesta epòca der an, pr’amor que quan es temperatures son
baishes non permet era collocacion deth godron.

-Interven eth Sr. L´ppez e demane sus s’eth trepader paralel ath riu Garona, se se
va a executar o non.

Li conteste er Alcalde en tot díder qu’es òbres dera remodelacion dera trauessera
non se reiniciaran enquiath mes de hereuèr, e totun se preten era execucion des
trepaders.

Sus aguesta qüestion eth Sr. López ditz que s’auie comentat que se harien es
trepaders damb hòns pròpis der Ajuntament.

Er Alcalde ditz qu’efectiuament eth madeish manifestèc qu’aquesta actuacion dera
construccion deth trepader anarie a cargue der Ajuntament, mès cossent damb es
converses mantengudes damb Fomento s’a conseguit que sigue aguest organisme
eth que finance aguestes òbres.

Eth Sr. López demane se tanben era collocacion dera barandilha.
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A d’açò er Alcalde manifeste qu’era barandilha la pagarà er Ajuntament, totun era
que pretenie installar Fomento ere vulgar, e atau eri van a construir eth trepader
desde correus enquiar otel Garona que non estaue incloït.

-Eth Sr. López demane sus es lums installades aguesti dies en carrèr Piedat se s’an
installat pes vesins o ben per Ajuntament.

Er Alcalde conteste qu’a estat er Ajuntament eth qu’a collocat es lums de nadau des
que parle eth Sr. López, e qu’aguestes auien de servir entà complementar es
existentes e ennmagatzemades enes servicis municipaus, mès s’an trapat qu’es
depositades estan deteriorares en aproprètz un ueitanta per cent, per çò que s’està
ara demora de qu’ arriben mès, e totun installar-les en er abre dera plaça dera
Glèisa, e atau coma er horniment d’uns pannèus de 4 metres que s’installaran en
carrèr Piedat, ath còstat de Batalla e ena entrada dera plaça dera Glèisa ara
nautada de Tellosa. Aquest horniment de materiau s’a aconseguit artenhèr damb ua
rebaisha de prètz considerable.

-Eth Sr. López intervèn entà demanar sus er ahèr parlat damb eth Sr. Romero deth
Ministeri de Fomento, relatiu ara compensacion que s’artenhie pera non
construccion d’ua des rotondes ere era installacion der enlumenat dera trauessèra, e
totun demane quina ei alavetz era negociacion qu’a amiat a tèrme er Ajuntament
entà destinar es 70.000 euros previsti entara execucion dera rotonda.

Er Alcalde conteste qu’era negociacion a estat entà aconseguir es trepaders pegadi
ath mur deth riu e çò que non a admetut Fomento ei era partida corresponenta ar
enlumenat.

-Eth Sr. López interven e demane sus era situacion actuau deth pendent de
pagament per impòrt de 70.000 euros e que se correspon damb es òbres de
construccion dera escòla mairau.

Er Alcalde conteste que s’a recebut dejà notificacion deth Departament d’Educacion
dera Generalitat de Catalunya, dera tramitacion dera orde de pagament dera
subvencion, e que consultat damb es servicis de pagament deth Departament, sus
quan s’arie reaument efectiua, s’a indicat de que s’arie efectiua a compdar dera
mitat deth mes de hereuèr.

Continue indicant er Alcalde, qu’entà arribar ara tramitacion dera orde de pagament ,
s’ a procedit peth Departament d’Educacion dera Generalitat de Catalunya, ara
realizacion de diuèrses inspeccions dera escòla mairau, e totun vò remarcar que
quan s’ingresse er impòrt dera subvencion se procedirà ath pagament a Loïs
Moreu e ara empresa constructora de Perfecto Brea.

-Eth Sr. López demane en relacion damb eth nau pònt qu’a de transcórrer paralel
ar actuau, en quina ubicacion ei previst ubicar-le
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Er Alcalde manifeste qu’anarà peth dejós der actuau pònt non afectant ara terrassa
existenta pr’amor que quede pro espaci .

Eth Sr. López parle s’era Generalitat ei dispausada a autrejac ua subvencion entath
finançament des òbres.

Er Alcalde manifeste que s’a parlat damb era Conselheria d’Òbres Publiques e
s’està demorant era recepcion der escrit oficiau confirmatòri dera subvencion
autrejada.

Sus aguesta qüestion eth Sr. López demane s’eth finançament previst pera
Diputacion de Lleida, entara construccion deth pònt se manten.

Er Alcalde li conteste qu’efectiuament se manten sense problema.

E sense mès ahèrs a tractar se lheue era session , en tot èster es detz-e-nau ores e
quaranta e sies menutes, dera que s’exten era presenta acta, que coma secretari en
dongui fe e certifiqui.
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