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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’AITONA 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2015 
Caràcter: ordinària 
Data:  dimarts, 22 de desembre 
Horari: de les 13:45 a les 14 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 
Gaietà Capell Companys, 3r tinent d’alcalde 
Damià Jornet Agustí, regidor 
Abel Mestre Roca, regidor 
Pau Blanco Espax, regidor 
Francesc Roca Masot, regidor 
Jaume Izcara Camí, regidor 
 
Cristian Cimadevilla Magrí, secretari 
 
 
No hi assisteixen: 
 
Albert Agustí Sánchez, regidor 
Josep Flix Santaeulalia, regidor 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
3. Aprovació de la pròrroga del conveni de serveis socials 
4. Aprovació del conveni amb el CCS sobre el centre d’acollida d’animals 
5. Aprovació inicial del pressupost del 2016 
6. Coneixement de la manca de sou de l’alcaldessa a la FMC 
7. Mocions 
8. Informes d’Alcaldia 
9. Assumptes d’urgència 
10. Precs i preguntes 

 
 
S’excusa l’assistència dels dos regidors absents. 
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1. Aprovació dels esborranys d’actes anteriors 
 
L’alcaldessa pregunta si hi ha cap observació als esborranys d’actes, sense que 
cap grup en formuli cap.  
 
Seguidament, s’aproven amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP i 3 en blanc 
d’ERC –malgrat que no han objectat res sobre el seu contingut–, els esborranys 
corresponents a les sessions següents: 
 

 Ordinària de 29.10.2015 
 Extraordinària de 25.11.2015 

 
 
2. Donar compte i, si escau, ratificació dels decrets d’Alcaldia 
 
Es dóna compte al Ple dels següents decrets, dictats des del darrer Ple ordinari:  
 

 Decret 284/2015, de concessió de llicència ambiental, exp. A005/2014 
 Decret 285/2015, de substitució de la secretària habitual del Jutjat de Pau 
 Decret 286/2015, de cinquena generació de crèdits 
 Decret 287/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 288/2015, d’aprovació d’indemnitzacions a alts càrrecs 
 Decret 289/2015, de concessió de subvencions del 3r trimestre 
 Decret 290/2015, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de gestió 

de residus 2015 
 Decret 291/2015, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 292/2015, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 293/2015, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 294/2015, de rectificació d’errors d’un rebut d’aigua 
 Decret 295/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules de lloguer, exp. 

G074/2015 
 Decret 296/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials de l’octubre 
 Decret 297/2015, de reversió provisional del nínxol 587 
 Decret 298/2015, de fraccionament i ajornament d’un rebut de gestió de 

residus de l’any 2015 
 Decret 299/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA003 
 Decret 300/2015, d’aprovació d’una quarta transferència de crèdits 
 Decret 301/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules, exp. G097/2015 
 Decret 302/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules de venda, exp. 

G113/2015 
 Decret 303/2015, d’aprovació d’una factura del setembre 
 Decret 304/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U070/2015 
 Decret 305/2015, de rectificació d’errors d’un rebut de clavegueram 2015 
 Decret 306/2015, de baixes d’ofici per inscripció indeguda, exp. 

G098/2015 
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 Decret 307/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 
govern 

 Decret 308/2015, d’aprovació de la justificació d’una subvenció, exp. 
G083/2015 

 Decret 309/2015, de fraccionament i ajornament d’un rebut d’aigua del 1r 
semestre de l’any 2015 i clavegueram de l’any 2015 

 Decret 310/2015, d’alta al servei de transparència 
 Decret 311/2015, d’imposició d’una sisena multa coercitiva, exp. 

G086/2014 
 Decret 312/2015, d’imposició d’una sisena multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
 Decret 313/2015, d’imposició d’una cinquena multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
 Decret 314/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA007 
 Decret 315/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA012 
 Decret 316/2015, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
 Decret 317/2015, de concessió de tarja d’aparcament per a minusvàlid 
 Decret 318/2015, de convocatòria de Ple extraordinari 
 Decret 319/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA023 
 Decret 320/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA011 
 Decret 321/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA016 
 Decret 322/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 323/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA010 
 Decret 324/2015, pel qual es deixa sense efecte una comunicació prèvia, 

expedient U056/2015 
 Decret 325/2015, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiments, 

exp. A004/2002 
 Decret 326/2015, de devolució d’ingressos indeguts d’un rebut de gestió 

de residus 2015 
 Decret 327/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA006 
 Decret 328/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA005 
 Decret 329/2015, d’adjudicació d’un dret funerari sobre el panteó PA009 
 Decret 330/2015, d’inadmissió d’un recurs de reposició 
 Decret 331/2015, de requeriment per a l’adjudicació d’un contracte de 

serveis, exp. G097/2015 
 Decret 332/2015, d’inici d’expedient de disciplina urbanística i suspensió 

provisional d’obres 
 Decret 333/2015, d’aprovació de la 2a certificació de l’obra d’adequació 

del poliesportiu 
 Decret 334/2015, de revocació de suspensió d’obres, exp. U014/2015   
 Decret 335/2015, d’aprovació de nòmines i quotes socials del novembre 
 Decret 336/2015, d’adjudicació d’un contracte de serveis,  exp. 

G097/2015 
 Decret 337/2015, de fraccionament i ajornament de la liquidació de la 

taxa per adjudicació sobre un panteó 
 Decret 338/2015, d’aprovació de pagues extraordinàries 



      

 4

 Decret 339/2015, de modificació de l’inventari 
 Decret 340/2015, de resolució de l’expedient G105/2015, de 

responsabilitat patrimonial 
 Decret 341/2015, de permuta de béns immobles, exp. G064/2013 
 Decret 342/2015, d’imposició d’una setena multa coercitiva, exp. 

G119/2014 
 Decret 343/2015, d’imposició d’una sisena multa coercitiva, exp. 

G026/2015 
 Decret  344/2015, de transmissió d’una llicència d’obertura d’establiment, 

exp. A005/2015 
 Decret 345/2015, de delegació de facultats per a signar una escriptura 
 Decret 346/2015, sobre un contracte de serveis,  exp. G097/2015 
 Decret 347/2015, d’ajornament d’un rebut d’aigua del 1r semestre de l’any 

2015 
 Decret 348/2015, d’aprovació d’un plec de clàusules de lloguer, exp. 

G124/2015 
 Decret 349/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U033/2012 
 Decret 350/2015, de concessió de llicència d’obres, exp. U131/2015 
 Decret 351/2015, de convocatòria de sessió ordinària de la junta de 

govern 
 Decret 352/2015, de modificació de preus 
 Decret 353/2015, d’aprovació d’una cinquena transferència de crèdits 
 Decret 354/2015, de convocatòria de Ple ordinari 

 
El Ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
3. Aprovació de la pròrroga del conveni de serveis socials 
 
El Ple del Consell Comarcal en sessió del 2 de març del 2012 aprovà el contingut 
del conveni marc de delegació de competències i encàrrec de gestió a signar 
entre el Consell Comarcal i els ajuntaments per la prestació dels serveis socials 
bàsics i especialitzats. 
 
Tanmateix, el Ple del Consell Comarcal en sessió del 21 de març del 2014 
aprovà una nova redacció de les clàusules cinquena i sisena amb la finalitat de 
garantir el pagament de la prestació dels serveis  
 
L’article 9 del conveni estableix que la seva vigència està vinculada al Contracte-
Programa 2012-2015, havent-se de prorrogar de forma expressa pels exercicis 
següents naturals, i podent-se  modificar tant els serveis delegats com l’aportació 
de l’ajuntament.   
 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià està a l’espera de signar el nou 
Contracte-Programa amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat 
de Catalunya que ha d’abastar el període 2016-2019, i 
 



      

 5

Atès que el Ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió ordinària de 
6.11.2015, va aprovar la pròrroga del conveni, es considera que cal adoptar 
aquest mateix acord per part de l’Ajuntament, i donar compliment, així, a l’article 
110.1 g) de la Llei 26/2010. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Prorrogar de forma expressa fins a la signatura del nou Contracte-
Programa el conveni específic signat entre el Consell Comarcal del Segrià i 
l’Ajuntament d’Aitona de delegació de competències i encàrrec de gestió en 
matèria de serveis socials bàsics i especialitzats condicionant el seu contingut a 
les adaptacions que siguin necessàries en funció de les previsions econòmiques 
i d’actuacions del Contracte-Programa 2016-2019 i a la normativa vigent 
(excepte annex 2).  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià. 
 
 
L’alcaldessa explica que hi haurà un augment de preu i que aquest respon 
bàsicament a la voluntat d’augmentar el nombre d’educadors socials del Consell. 
 
 
4. Aprovació del conveni amb el CCS sobre el centre d’acollida d’animals 
 
El text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret  legislatiu 
2/2008, estableix  l’obligació dels  ajuntaments  de recollir els animals 
abandonats. L’article 16.3 estableix que els ajuntaments han de disposar de 
centres de recollida d’animals abandonats o perduts adequats i amb prou 
capacitat pel municipi o conveniar la realització d’aquest servei amb ens locals 
supramunicipals o amb altres municipis. 
      
L’article 25.1c) del text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 4/2003, estableix que la comarca pot gestionar 
competències pròpies dels municipis que aquest li deleguin i en el mateix sentit 
l’article 167 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
per Decret 179/1995, afegeix que la comarca pot prestar serveis municipals en 
virtut de delegació o conveni.  
 
El Consell Comarcal ha construït el centre  d’acollida d’animals de companyia al 
terme municipal d’Alcanó per a la prestació del servei d’acollida d’animals, atès 
que va considerar aquest servei d’interès supramunicipal. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aitona no va signar el conveni aprovat pel Ple del 
Consell de 30.5.2014, per disconformitat amb alguna de les seues clàusules. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Segrià, en sessió ordinària de 17.12.2015, n’ha 
millorat substancialment el contingut, i que suposarà el pagament d’1 € per 
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habitant i any, 50 € per animal portat fins al topall assignat i 300 € a partir de la 
superació del topall. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 més del PP, 
cosa que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
corporació: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre el Consell Comarcal 
del Segrià i l’Ajuntament d’Aitona per a la prestació del servei d’acollida 
d’animals de companyia, amb vigència de l’1 de gener de 2016 al 31 de 
desembre de 2019. 
 
Segon.- Delegar la competència en el Consell Comarcal del Segrià. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià. 
 
 
La batllessa explica que al conveni que fins ara hi havia els ajuntaments havien 
d’assumir el dèficit del servei, fos el que fos, i que ara ja no, s’haurà de pagar 1 € 
per habitant i any, 50 € per cada animal fins al que fa 8, i a partir d’aquest a 300 
€ cadascun. 
 
 
5. Aprovació inicial del pressupost del 2016 
 
Atès que s’ha format el pressupost per a l’exercici 2016, d’acord amb el límit de 
despesa no financera de l’any 2016. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Text 
refós de la Llei de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004. 
 
Per tant, el Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 1 més del PP, 1 en contra 
d’ERC (Pau Blanco) i 1 en blanc d’ERC (Francesc Roca), cosa que representa la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2016, amb tots 
els seus annexos. 
 
Segon.- Aprovar la plantilla del personal, la relació/catàleg de llocs, plantilla 
orgànica i les bases d’execució del pressupost. 
 
Tercer.- Exposar-ho al públic en el Butlletí  Oficial de la Província i al tauler 
d’anuncis de la Corporació, pel termini de 15 dies hàbils, durant el qual els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.  
 
Quart.- Trametre l’expedient relatiu a la relació de llocs a la representació del 
personal laboral i als funcionaris afectats, per tal que emetin l’informe previst a 
l’article 14 del pacte i del conveni. 
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Cinquè.- El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat 
termini no es presenten reclamacions, i es publicarà l’aprovació definitiva del 
pressupost, resumit per capítols, al Butlletí Oficial de la Província, juntament amb 
la plantilla orgànica i la relació de llocs de treballs, que també es publicarà al 
DOGC. 
 
 
L’alcaldessa explica que es tracta d’un pressupost continuista, com no pot ser 
d’una altra manera amb el gairebé milió d’euros que encara es déu, que de 
moment no hi ha inversions, a l’espera que es puguin utilitzar els romanents de 
la liquidació, i que probablement caldrà fer una pòlissa de tresoreria. Afegeix que 
es consolida una partida per a turisme de 12.000 € i s’augmenta la de camins en 
14.000 € més. 
 
El Sr. Jaume Izcara comenta que és una sort que l’alcaldessa estigui a la 
Diputació, i comenta que seria bo que si hi hagués cap grup que tingués 
iniciatives, que se’n parlés. 
 
La batllessa diu que sí, que cap al febrer es poden asseure i parlar, i que 
després d’un pressupost en ve un altre. 
 
 
6. Coneixement de la manca de sou de l’alcaldessa a la FMC 
 
L’alcaldessa comunica que ha set nomenada membre de l’Executiva de la 
Federació de Municipis de Catalunya, i que com a tal no percebrà cap retribució. 
 
 
7. Mocions 
 
No n’hi ha. 
 
 
8. Informes d’Alcaldia 
 
No n’hi ha. 
 
 
9. Assumptes d’urgència 
 
L’alcaldessa proposa incloure a l’ordre del dia el següent punt, el qual s’inclou 
amb el vot favorable dels 6 vots de CiU, 2 d’ERC i 1 més del PP: 
 
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. 
 
El  vigent text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (en endavant, 
TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, atribueix als 
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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 del més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la 
utilització de fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats 
esmentades, dins dels sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa 
local aplicable. 
 
Atès que és 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 del TRLRHL, en l’article 106.3 de la Llei 
7/1985, reguladora de les bases del règim local i en l'article 9.1 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 
2/2003. 
 
El Ple aprova, amb els 6 vots a favor de CiU, 2 d’ERC i 1 més del PP, cosa que 
representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació: 
 
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 7/1985, reguladora de les bases del règim local i l' art. 7 del TRLRHL, 
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.- Taxa de conservació del cementiri 
 
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 totes actuacions que conté la gestió recaptatòria 
d'acord amb la legislació aplicable i, si escau, 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 provisió de constrenyiment i resoldre els recursos contra aquest 

acte administratiu. 
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles. 
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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. 
 
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 reguladora de les 
bases del règim local. 
 
3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de 
Lleida percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via voluntària i  
executiva, prevista a l’article 6è  de la vigent Ordenança fiscal núm. 4 de la 
Diputació de Lleida (BOP núm. 169, de 4 de desembre de 2010) en els termes 
següents: 

 
Taxa per la recaptació en via voluntària: 
El tipus aplicable serà en funció de les delegacions efectuades a favor de l’ 
OAGRTL; 
 
Concepte delegat Impost/taxa/preu públic  Tipus 

aplicable 
IBI,IAE i qualsevol taxa o preu públic IBI i IAE 4, 75 % 
IBI, IAE i IVTM IBI, IAE, IVTM 4, 25 % 
IBI, IAE, IVTM i qualsevol taxa o preu 
públic 

IBI, IAE i IVTM 4,00 % 

Taxes i preus públics, amb independència 
dels impostos delegats 

Taxa o preu públic 3,50 % 
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En funció de l’ import delegat; si el càrrec  de l’ IBI, IAE, IVTM i de qualsevol taxa 
o preu públic és d’import igual superior a 3,5 milions d’euros la taxa aplicable 
sobre la recaptació de l’ IBI, IAE, IVTM i la taxa o preu públic delegat serà la del 
3,5 %.  
 
Taxa per la recaptació en via executiva: 
Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, pel que fa a la 
recaptació en via executiva, la Diputació de Lleida percebrà els següents 
imports: 

 7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%. 
 15 %  de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment 

és del 20 %. 
En la recaptació executiva l’ ajuntament que delega percebrà els següents 
imports: 

 100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament delegant. 
 100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ 

ajuntament delegant. 
 

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 TRLRHL, la Diputació de Lleida resta 
rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens 
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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  Diputació 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 2020, 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 TRLRHL. 
 
 
10. Precs i preguntes 
 
 
I essent les 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 
  



      

 12

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 20 d’abril de 2016 i que ha estat 
transcrita en paper numerat de la Generalitat, essent la primera pàgina la 
número 796613 E i la darrera 796618 E. 
 
Aitona, 21 d’abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
Cristian Cimadevilla Magrí 
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