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SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. PILAR MARTÍNEZ SAURA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SRA. LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÁS ARFELIS

CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
ERC
ERC
PSC
Poblem Almacelles
Almacelles Lliure
PPC

No assisteix:
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL

CIU

Secretària:

SRA. MARIA ÀNGELS ALIMBAU CASTELLS

Assisteix el quòrum legal de membres per a la vàlida constitució de la sessió.
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A Almacelles, essent les 20:05 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor, EL Sr. Lluís Bordes Capdevila, s’inicia la sessió plenària municipal a l’Auditori
del Centre Cultural d’Almacelles, com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’inicia el debat i votació dels punts previstos
a l’Ordre del dia:
ORDRE DEL DIA

390cdbc99425497fa713578415311edb001

Grup municipal:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Regidors:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

ASSISTÈNCIA:

Codi Segur de Validació

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2018 .- NÚMERO 7

Url de validació

Expedient: 2018/1198 (01.03.00) –Ple
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2.- DESPATX D’OFICI: DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I RATIFICAR ELS
QUE S’ESCAIGUI
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
144/18
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145/18
146/18
147/18
148/18
149/18
150/18
151/18

Autoritzant activitats sol·licitades per la Penya Els de Sempre els dies de les Festes de la
Mercè.
Notificant cessament funcionari en pràctiques M.B.A. per no haver superat període
pràctiques.
Delegant en la primera Tinent d’Alcalde atribucions d’Alcaldia per absència puntual alcalde.
Nomenant com a funcionària en pràctiques a V.M.M. per a la plaça d’aux. adm. SSTT d’Urb.
Autoritzant activitat de botifarrada popular per al dia 12 d’octubre sol·licitada per ERC.
Concedint tarja aparcament indiv. persones amb disminució modalitat titular conductor a
JPO.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució modalitat titular no conductor a JRL.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució modalitat titular no conductor a DDB.
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El Sr. Alcalde sotmet a votació l’acta de la sessió del ple ordinari 27 de setembre de
2018 incorporant només la modificació sol·licitada per la Sra. Martí en relació a la
substitució de l’expressió “increpa” per “retreu”, que queda aprovada amb l’abstenció
de la Sra. Martí i l’assentiment de la resta de Regidors presents.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Sra. Martí sol·licita que es substitueixi la paraula “increpa” per “retreu” en la part
final de la seva intervenció a precs i preguntes. També sol·licita que consti en acta que
es va aixecar la sessió plenària sense que ella hagués pogut acabar el seu torn de precs
i preguntes.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El senyor Alcalde pregunta als assistents si han llegit l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior que se’ls ha tramés i si la troben conforme.

Codi Segur de Validació

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018

Url de validació

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018
2.- DESPATX D’OFICI: DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I RATIFICAR ELS
QUE S’ESCAIGUI
3.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI DE 2019

18/12/2018 Alcalde

Vist el projecte de modificació per al 2019 de diverses ordenances fiscals reguladores
de taxes i d’algunes tarifes corresponents a l’ordenança reguladora dels preus públics,
segons proposta que es transcriu:

Josep Ibarz Gilart
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A)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
En l’epígraf vuitè: “Altres expedients o documents”, s’afegeix el següent:
- Duplicat o còpia addicional de títol nínxol o tomba : 6 euros.
B)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 TAXA DE CLAVEGUERAM
Substituir les tarifes de l’article 5 per les següents:
Habitatges : 30,10 €
Finques i locals no destinats a habitatge : 56,65 €
C)
ORDENANÇA FISCAL NÚM.10 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Substituir les tarifes de conservació de l’article 6 per les següents
- Nínxols : 13,40 €
- Foses : 22,65 €
- Columbaris : 13,40 €
- Panteons : 34,50 €
Substituir les tarifes de compra de nínxols i tombes soterrades de l’article 6 per les
següents:
-Compra nínxols zona antiga : 500,00 €
-Compra nínxols zona nova : 1.150,00 €
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Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per
procedir a la modificació de les ordenances fiscals reguladores de diferents taxes i
preus públics.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

3. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER AL
2019.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

155/18

Codi Segur de Validació

153/18
154/18

Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució modalitat titular no conductor a
MMGR.
Autoritzant instal·lació carpa inflable empresa Adamo a la Pl. de la Vila dia 21 d’octubre.
Aprovant les bases reguladores i convocatòria proves selectives cobertura d’una plaça vacant
agent policia local torn lliure.
Convocant Comissió Informativa i Ple extraordinari per al dia 25 d’octubre.

Url de validació

152/18
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412,00

Epígraf tercer. Establiments Comercials
A) Grans Establiments (Mes de 750 m2)
B) Petit Comerç (Fins a 200 m2)
C) Mitjà comerç (De 201 a 750 m2)
Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Bars Musicals (Pubs)
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
A) Sala de Festes, discoteques
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
A) Indústries fins a 10 treballadors
B) Indústries de més de 10 treballadors
Epígraf setè. Despatxos Professionals
A) Despatxos Professionals
B) Entitats Bancàries
Epígraf vuitè: Edificis residencials geriàtrics, sociosanitaris,
hospitals, clíniques i establiments sanitaris en general.
Fins a 50 places
Fins a 100 places
Fins a 200 places
Més de 200 places

412,00
128,75
247,20
412,00
278,10
463,50
515,00€
185,40€
309,00€
128,75€
185,40€

3.200€
6.400€
12.400€
16.000€

E)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 TAXA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
S’afegeix el següent punt:
En el cas de l’equip petit de música, caldrà dipositar una fiança de 100€ que es
retornarà si l’equip es torna en el mateix estat que es va deixar.

390cdbc99425497fa713578415311edb001

Epígraf segon. Allotjaments
Allotjaments fins a 25 places

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Euros
118,45

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Epígraf primer. Habitatges

Codi Segur de Validació

D)
ORDENANÇA FISCAL NÚM.11 TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES
Substituir el quadre de tarifes de l’article 6-Quota tributària, pel següent, al que
s’afegeix un nou epígraf:

Url de validació

-Compra tombes soterrades : 3.100,00 €
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I)
ORDENANÇA FISCAL NÚM.26 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS
ANÀLOGUES
Es substitueixen les tarifes per les següents:
ABONAMENTS
TEMPORADA MENSUAL

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

H)
ORDENANÇA FISCAL NÚM.25 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A APARCAMENT, CARREGA I
DESCARREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 6è:
-Quantitat anual per metre lineal 20,60€ x metre lineal.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

G)
ORDENANÇA FISCAL NÚM.23 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE
VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES
DEL CARRER AMBULANTS I RODATGES CINEMATOGRÀFICS
Es modifica la tarifa novena, Indústries del carrer i ambulants ,per la següent:
-Per parades alimentació mercat setmanal............................... 1,35 €/ metre lineal per dia
-Per resta parades mercat setmanal.......................................... 1,15 €/ metre lineal per dia
-Es modifiquen les tarifes per les atraccions de les festes majors:
Les atraccions pagaran per preu de parcel·la, per tota la festa major
Parcel·les de 5 * 10 m : 35 euros /parcel·la
Parcel·les de 5 * 15 m : 40 euros/parcel·la
(Segons plànol de les parcel·les que s’annexa a l’ordenança i consta a la proposta ).
Cotxes de xoc : 200,00 euros
Taxa per connectar-se a la llum : 50,00 euros per cada festa major, sempre dins
dels dies en que autoritza l’ajuntament i només per caravanes.

Codi Segur de Validació

“OCUPACIONS AMB PARADES, CASETES I ALTRES ELEMENTS PER ACTIVITATS
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ DIVERSES, MOSTRES COMERCIALS, EXPOSICIÓ DE
PRODUCTES, TAULELLS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ, ACTUACIONS CULTURALS DE
CARRER I FESTES QUE ES FAN ESPORÀDICAMENT I AMB ÀNIM DE LUCRE I SEMPRE QUE
NO ESTIGUI ORGANITZAT PER L’AJUNTAMENT.
Per activitat i dia : 40,00 euros”.

Url de validació

F)
ORDENANÇA NÚM. 22 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB
TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
S’afegeix a l’article 6è: Quota tributària, el següent epígraf:
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Ds, dg i festiu
6,35
2,15
4,25
4,25
7,50

Laboral
4,25
2,15
3,20
3,20
---

Adults – PREU DE GRUP

5,30

3,20

Infantil de 8 a 13 – PREU DE GRUP

3,20

2,15

Nens d’estades

----

0.55

J)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ÚS DEL PAVELLÓ D’ESPORTS I DE LA SALA POLIVALENT
S’afegeix el punt 6è:
“Quan es tracti d’associacions del municipi sense ànim de lucre, la cessió dels espais,
sala polivalent, pavelló, etc., serà gratuïta sempre que en tots els documents de
comunicació (cartells, tríptics, catàlegs, guies, notes de premsa, etc) que promocionin
l’activitat a realitzar en aquests espais, aparegui com a col·laborador l’ajuntament
d’Almacelles i l’escut del mateix.
En cas d’incompliment, s’haurà d’abonar la taxa corresponent segons les ordenances
fiscals vigents en cada moment.”
K)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 32 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ÚS DEL TEATRE-AUDITORI I CINEMA DEL CENTRE
CULTURAL EL CASAL
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Adult
Infantil de 3 a 7 anys
Infantil de 8 a 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat (igual o superior al 65%)
Ocupació de les taules (taula/dia)

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

PREUS ENTRADES PISCINES

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

53,50
42,00
37,00
21,50
21,50

Codi Segur de Validació

80,00
58,00
53,50
27,50
27,50

Url de validació

Familiar : Pares + nens de 3 a 7 anys
Adult i 1 nen de 3 a 7 anys
Adult
Infantil de 8 a 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat (igual o superior
al 65%)
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M)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS
I OBRES.
S’inclou com a article 7 el text següent:
“7. Règim de fiances per a obres a realitzar en el centre històric d’Almacelles i el seu
entorn de protecció declarats BCIN l’any 2009 pel Govern de la Generalitat de
Catalunya.
En totes aquelles obres sigui en espai públic o privat, el sol·licitant de l’obra haurà de
dipositar les fiances indicades en la llicència abans de començar l’obra i portar-ne el
comprovant a l’Ajuntament.
En obres menors amb un pressupost d’execució material inferior a 1.000€
Fiança: 200€
En obres menors amb un pressupost d’execució material superior a 1.000€
Fiança : s’aplicarà un 20% a l’import, amb un màxim de 1.000€

390cdbc99425497fa713578415311edb001

“Quan es tracti d’associacions del municipi sense ànim de lucre, la cessió dels espais de
les aules o espais ubicats en edificis de propietat municipal, serà gratuïta sempre que
en tots els documents de comunicació (cartells, tríptics, catàlegs, guies, notes de
premsa, etc) que promocionin l’activitat a realitzar en aquests espais, aparegui com a
col·laborador l’ajuntament d’Almacelles i l’escut del mateix.
En cas d’incompliment, s’haurà d’abonar la taxa corresponent segons les ordenances
fiscals vigents en cada moment.”

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

S’afegeix el següent punt com a article 4:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

L)
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS DE LES
AULES UBICADES EN EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL

Codi Segur de Validació

“Quan es tracti d’associacions del municipi sense ànim de lucre, la cessió dels espais
del teatre-auditori i/o cinema del centre cultural El Casal., serà gratuïta sempre que en
tots els documents de comunicació (cartells, tríptics, catàlegs, guies, notes de premsa,
etc) que promocionin l’activitat a realitzar en aquests espais aparegui com a
col·laborador l’ajuntament d’Almacelles i l’escut del mateix.
En cas d’incompliment, s’haurà d’abonar la taxa corresponent segons les ordenances
fiscals vigents en cada moment.”

Url de validació

S’afegeix el punt 5è:
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament http://almacelles.cat/.
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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QUART. Facultar al Sr. Alcalde per subscriure els documents necessaris pe a la
consecució dels anteriors acords”.
Intervencions:
El Sr Bordes, Interventor, resumeix les variacions que incorpora la proposta.
El Sr Nicolás, Grup PPC, remarca que hi ha un increment de preus molt moderat,
potser per la proximitat de les eleccions. Voldria tenir més informació sobre la taxa
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SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant
exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, e-Tauler i en el Butlletí
Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats
podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

PRIMER. Aprovar les modificacions a les ordenances fiscals reguladores de diverses
taxes i preus públics, segons la proposta que consta a l’expedient i que s’ha fet constar
a la part expositiva.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Per tot el què ES PROPOSA AL PLE:

Codi Segur de Validació

Vist l'informe favorable de la intervenció en relació a la proposta de modificació de les
diverses ordenances fiscals municipals per l’anualitat 2019.

Url de validació

En obres majors amb un pressupost d’execució material inferior a 5.000€
Fiança: 1.000€
En obres majors amb un pressupost d’execució material superior a 5.000€
Fiança: 3.000€
Acabades les obres, el sol·licitant haurà de sol·licitar per escrit la devolució de la fiança
juntament amb la documentació requerida. Els SSTT de l’Ajuntament faran la inspecció
corresponent a fi comprovar que l’espai públic no hagi quedat malmès i es procedirà al
seu retorn.”

18/12/2018 Alcalde
Signatura 2 de 2
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També comenta, en relació a la taxa del cementiri, que l’estat de manteniment del
cementiri és deficient i que no s’hi destinen els diners que es recapten en aquest
concepte.
Sobre la taxa d’escombraries als allotjaments celebren que s’adeqüi la taxa al cost real
però una previsió millor hauria evitat haver de fer una pujada tan sobtada, que podria
haver-se fet de forma progressiva.

390cdbc99425497fa713578415311edb001

En relació a la inclusió d’una nova tarifa sobre el preu d’expedició de títols funeraris
demana quin control o registre es fa de l’expedició de títols i si s’emet justificant o no
del pagament.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Sra. Martí, Grup ALL, comenta que la pujada de taxes és moderada, fa menció a que
és any electoral. Diu que el seu grup va demanar ja l’any passat que a la web es puguin
consultar totes les ordenances tant les fiscals com la de Circulació, ho han tornat a
demanar a la Comissió Informativa, que s’ha acceptat, i que creu que es farà per tal
que puguin estar a l’abast de tothom. En relació a l’augment que és general del 3%
comenta que en diverses ocasions han demanat els estudis de costos de les taxes, ja
que la casuística per diversos col·lectius és diferent, cal que s’estudiï la fixació de taxes
en relació a la capacitat econòmica dels diferents grups de població.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El Sr. Comella, Grup ERC, és coneixedor que en no ser un establiment de preus nous no
es precisa un informe econòmic, però no estaria de més que es fes, al menys en relació
a les escombraries que s’ha canviat el model de recollida. Respecte a l’IBI fa temps que
demanen una revisió, però encara no s’ha produït. Així mateix demana que es faci un
catàleg de taxes vigents actualitzat cada any. En relació a la taxa d’escombraries
comenta que hi ha una pujada singular en relació al tema d’hotels, edificis residencials
i hi troba a faltar la categoria de cases de colònies o similars, desconeix si hi estan
inclosos o no. Insisteix que els agradaria que s’hagués inclòs una baixa de l’IBI.

Codi Segur de Validació

El Sr Torres, Grup PSC, atès que no ha pogut assistir prèviament a la Comissió
Informativa, demana si aquesta proposta s’empara en un estudi econòmic o un
informe d’intervenció. Li sobta, d’entre les pujades, la de la piscina que arriba al 12%.
Relaciona amb un tema electoralista el fet que només s’apugi el 3% la majoria de
tarifes i en relació a les escombraries diu que hi ha informes que avalen que el cost és
superior i s’hauria d’haver reflectit a les ordenances fiscals.

Url de validació

d’escombraries, si hi ha una pujada de la taxa que no s’ajusta al preu real del servei
demana com s’arreglarà.
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Anuncia el vot en contra del seu Grup.
La Sra. Granero, comenta que pel que fa a les escombraries esperem que el reciclatge
millori i així poder beneficiar-nos del retorn que es faci per aquesta millora.
En relació a les piscines i l’abonament que s’ha incrementat més ja ha comentat que va
ser un error de l’anualitat passada que ara s’ha esmenat.

Maria Angels Alimbau Castells
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Comenta que, en relació a l’IBI, l’any passat no es va apujar.
Sobre el catàleg de taxes hi ha molts municipis que tampoc el tenen a la seva web i, en
canvi molts tenen un link a la web de la Diputació de Barcelona.
El cas de les cases de colònies, aquí tenim La Saira,
allotjaments fins a 25 places.

ja estan incloses en els

390cdbc99425497fa713578415311edb001

La Sra. Martí segueix la intervenció per comentar que en relació als abonaments el seu
Grup havia proposat abonaments concrets per als empadronats al municipi i no s’havia
acceptat i en canvi ara se n’han fet pels jubilats empadronats. Consideren que els
preus dels abonaments son desorbitats i demanen que se’n facin d’específics pels
empadronats al municipi a nivell general. En relació als abonaments familiars el seu
Grup demana que els nens a partir de 7 anys no paguin a banda, que l’abonament sigui
per tot el nucli familiar. Igualment demanen que l’abonament mensual es computi per
dies i no per mes natural.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Sra. Granero, Regidora d’Hisenda, precisa que l’any passat hi va haver un error en
aquesta tarifa i ara s’ha esmenat.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Sobre els abonaments de les piscines denota que hi ha una pujada del 11,5% en
l’abonament d’un adult amb infant i pensant en famílies monoparentals no ho troba
encertat.

Codi Segur de Validació

En relació a les parades de firetes, li resulta curiós que es cobri aquest concepte per
muntar firetes en terrenys que diu que son privats.

Url de validació

Sobre l’ordenança fiscal núm. 23 de parades, el seu grup voldria que es diferenciés els
supòsits d’ocupació de la via pública amb o sense ànim de lucre i que s’apliqués igual a
tothom. Proposen que s’afegeixi un epígraf d’exempció per parades informatives,
polítiques o de qualsevol altre tipus.

18/12/2018 Alcalde

En aquest moment l’Alcalde aixeca la sessió essent les 20:31 hores, de tot el qual
estenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Signatura 2 de 2

Josep Ibarz Gilart
14/12/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

La Secretària

Signatura 1 de 2

6 (CIU)
3 (PPC - ERC)
3 (PSC - PA - ALL )

Vist i plau,
L’Alcalde
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A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El senyor Alcalde respon que aquesta informació s’incorpora en el rètol de l’any en
curs que ja precisa l’any de naixement.

Codi Segur de Validació

El Sr. Comella, Grup ERC, fa la proposta que en la taxa de les piscines, enlloc d’indicar
l’edat dels infants que determina el preu (3 a 7 anys, per exemple) es posi l’any de
naixement per evitar confusions.

Url de validació

Pel que fa a la nova tarifa de la ordenança fiscal núm. 6 el que s’ha regulat és
l’obtenció d’un duplicat, ja que el primer títol s’inclou en el que és l’enterrament. Es
cobra a tothom i això es controla per recaptació.

