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Número de registre 5098

AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Nomenament 3 places peó equip serveis municipals

Nomenament de personal laboral fix.

De conformitat amb el que disposa el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i altres normes concordants, l’Alcaldia per decret número 0312 de
14/06/2022 va acordar:

Nomenar com a personal laboral fix de tres places de peó de l’equip de serveis municipals de l’Ajuntament
d’Agramunt, dins del grup, subgrup, nivell i lloc de treball que s’indica, amb efectes del dia 1 de juliol de
2022:

Plaça: Peó de l’equip de serveis municipals, Escala d’administració especial – personal d’oficis, subgrup AP,
nivell de destí 12, al Sr. Joan Manuel Serrano Martínez.

Plaça: Peó de l’equip de serveis municipals, Escala d’administració especial – personal d’oficis, subgrup AP,
nivell de destí 12, al Sr. Francisco Javier Garcia López.

Plaça: Peó de l’equip de serveis municipals, Escala d’administració especial – personal d’oficis, subgrup AP,
nivell de destí 12, a la Sra. Maria Esperanza Romero Rodríguez.

La qual cosa es fa pública en compliment del que estableix l’anterior normativa citada.

Agramunt, a la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez Tarragona

Administració Local 1
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Número de registre 5164

AJUNTAMENT D’AITONA

Aprovació definitiva de la modificació de crèdits 1/2022

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 19 de maig de 2022, va aprovar inicialment l’expedient de
modificació de crèdits 1/2022.

Exposat  al  públic  mitjançant  edicte  publicat  al  BOP  número  99,  de  24  de  maig  de  2022,  i  aprovat
definitivament, es publiquen, seguidament, els capítols modificats.

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ SUPLEMENTS DE CRÈDITS

2 Despeses corrents en béns i serveis 216.500,00

6 Inversions reals 11.000,00

Finançament: romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Contra  l’aprovació  definitiva  d’aquest  expedient  de  modificació  de  crèdits,  s’hi  pot  interposar  recurs
contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte.

Aitona, 16 de juny de 2022
L’alcaldessa, Rosa Pujol Esteve

Administració Local 2
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Número de registre 5182

AJUNTAMENT D’ALBESA

Contractació personal laboral temporal

EDICTE

Per Decret d’Alcaldia núm.133, de data 17 de juny de 2022, i de conformitat amb el que estableixen els
articles 291.3 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, i 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
Personal al servei dels Ens Locals, es contracta, amb caràcter de personal laboral temporal a temps parcial,
per tal de realitzar les tasques de de socorristes a les piscines municipals, des del dia 17 de juny fins el dia 4
de setembre de 2022, a les persones que es relacionen a continuació:

- O.C.C. (DNI *****166E)
- J.J.A.V. (DNI ***** 506J)

Albesa, 17 de juny de 2022
L’alcaldessa, M. Eugènia Puig-gròs Clúa

Administració Local 3
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Número de registre 5217

AJUNTAMENT D’ALCARRÀS

Edicte d’informació pública relatiu a l’ampliació d’explotació bovina, amb planta de compostatge, al polígon
8, parcel·la 99. Llorenç Gòdia Eres

En data 18-1-2021 el Sr. Gòdia Eres Llorenç, amb NIF 47931192C, ha sol·licitat a l’Ajuntament llicència
ambiental amb declaració d’impacte ambiental per a l’activitat de Projecte d’ampliació i millora d’explotació
bovina de cria i  engreix, amb planta de compostatge en origen, que s’ha d’ubicar a la parcel·la 99 del
polígon 8, d’aquest municipi.

D’acord amb l’article 41 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, l’Estudi d’impacte ambiental i el Projecte de l’activitat se sotmeten a informació pública per un
termini  de  30  dies.  Els  interessats  poden  consultar  aquesta  documentació  a  la  Secretaria  d’aquest
Ajuntament, situat a la plaça Església, 1, en horari de 8.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, i a la
Pàgina Web de l’Ajuntament i formular les al·legacions que estimin oportunes.

Alcarràs

Administració Local 4
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AJUNTAMENT D’ALCOLETGE

Aprovació padró llar infants juny 2022

EDICTE EXP. NÚM. 2022/278/05.03.02

Aprovació de padrons fiscals i període de cobrament voluntari

Per decret d’alcaldia núm. 171/2022, de 16 de juny, s’ha aprovat el següent padró fiscal corresponent a
l’exercici 2022:

- Padró fiscal de la taxa de la llar d’infants del mes de juny de 2022.

Aquest padró fiscal s’exposa al públic durant el termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí  Oficial de la Província, i estan a disposició dels interessats a la Secretaria d’aquest
Ajuntament.

D’acord amb el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i
l’article 14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
les Hisendes locals, es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats d’aquests padrons. Contra aquest acord
es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, durant el període d’un mes a comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició al
públic dels padrons fiscals.

L’esmentat recurs s’entendrà desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es
notifiqui  la  seva  resolució.  Contra  la  desestimació  del  recurs  de  reposició  es  podrà  interposar  recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos
mesos comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es
notifiqués cap acord resolutori, en el termini de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi
d’entendre desestimat. Tot això d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Període de pagament dels rebuts
El termini de pagament en període voluntari serà des del dia 20 de juny i fins el dia 19 d’agost de 2022
(ambdós inclosos).

Transcorregut el període de pagament voluntari, s’iniciarà el període executiu, que determina la meritació
del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

En aquest sentit se satisfarà el recàrrec executiu que serà del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada la
providència de constrenyiment. Notificada aquesta, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment reduït que serà
del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins dels terminis
establerts en la providència de constrenyiment.

Transcorregut els terminis de pagament abans indicats serà exigible el recàrrec de constrenyiment ordinari,
que serà del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat més els interessos de demora.

Formes de pagament

Administració Local 5
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El pagament es podrà dur a terme:

- En efectiu, a les dependències municipals, situades al c/ Sitjar núm. 2 (Alcoletge), en hores d’oficina.

-  A les entitats  financeres col·laboradores mitjançant document cobratori  que serà tramès per  correu al
domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit en les dependències municipals situades al carrer citat
amb anterioritat, fent exprés advertiment que la no recepció per correu del document o la seva recepció fora
del període voluntari no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat anteriorment.

-  Mitjançant domiciliació bancària del  rebut, domiciliació que s’haurà de comunicar anticipadament a les
dependències municipals.

Alcoletge, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Josep Maria Gras Charles

Administració Local 6
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Número de registre 5134

AJUNTAMENT D’ESPOT

Edicte d’aprovació inicial de modificació del Pressupost de 2022

Aprovat inicialment per aquest  Ajuntament en sessió extraordinària urgent del  dia 28 d’abril  de 2022 la
modificació del pressupost per a l’exercici de 2022 per suplement de crèdit per incorporació de romanents,
s’exposa al públic a la secretària de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals es
podran presentar al·legacions i reclamacions davant d’aquesta corporació, que seran resoltes pel Ple en un
termini màxim de trenta dies, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

En cas de no presentar-se’n, l’aprovació esdevindrà definitiva.

Espot, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Josep Maria Sebastià Canal

Administració Local 7
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AJUNTAMENT D’IVARS D’URGELL

Actualització preu projecte ampliació piscines municipals a Vallverd

ANUNCI

El Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 11/05/2022 aprovar el següent acord:

Modificació/actualització del preus i pressupost del projecte denominat ampliació de les piscines municipals
a Vallverd.

Resum actualització del pressupost:
Execució material: 197.350,79 €
21% IVA: 41.350,79 €
Pressupost d’execució per contracte: 238.794,46 €.

La qual cosa es fa publica per als efectes oportuns i per coneixement de tots els interessats.

Ivars d’Urgell, 17 de maig de 2022
L’Alcalde

Administració Local 8
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AJUNTAMENT D’OLIOLA

Aprovació provisional modificació pressupost 2/2022

ANUNCI

En  data  16  de  juny  de  2022  el  Ple  de  l’Ajuntament  va  aprovar  provisionalment  l’expedient  de  crèdit
extraordinari i suplement de crèdit núm. 2/2022.

L’expedient de referència, s’exposa al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, en el termini de quinze dies
hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s’admetran reclamacions davant d’aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un
acord posterior.

Oliola, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Santiago Cisquella Finestres

Administració Local 9
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Número de registre 5120

AJUNTAMENT D’OLIOLA

Aprovació inicial ordenança municipal sobre gestió de residus procedents de la construcció i la demolició

EDICTE

Per  acord  del  Ple  adoptat  en  sessió  ordinària  de data  16  de  juny  de  2022 es  va  aprovar  inicialment
l’ordenança municipal sobre gestió de residus procedents de la construcció i la demolició.

D’acord amb el que preveu l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’expedient restarà exposat al públic a l’àrea de Secretaria de
l’Ajuntament d’Oliola, pel termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data de l’última de
les publicacions del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la web municipal, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions i/o reclamacions.

Transcorregut el període d’informació pública, sense haver-se formulat cap al·legació ni reclamació, l’acord
d’aprovació inicial s’elevarà a definitiu, estenent-se per la Secretaria de l’ajuntament, una certificació que
acrediti aquesta circumstància, i es procedirà directament a la seva publicació. Si transcorregut el termini
esmentat  no  s’han  presentat  reclamacions  l’expedient  es  considerarà  aprovat  definitivament  sense
necessitat d’un nou acord i es procedirà a la publicació íntegra del text modificat.

Oliola, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Santiago Cisquella Finestres

Administració Local 10
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Número de registre 5117

AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA CALBA

Anunci relatiu a l’oferta extraordinària d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal (Llei
20/2021)

Mitjançant Resolució d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, de data 16 de juny de 2022, es va aprovar l’Oferta
d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació temporal, que compleix les previsions de la Llei 20/2021,
de  28  de  desembre,  de  mesures  urgents  per  a  la  reducció  de  la  temporalitat  en  l’ocupació  pública,
corresponent a les places que a continuació es ressenyen:

Personal laboral:

GRUP DE CLASSIFICACIÓ CATEGORIA LABORAL VACANTS SISTEMA ACCÉS HABILITACIÓ

C1 Administratiu 1 Concurs
Procés estabilització
(D.A 6ª Llei 20/21)

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local i l’article 70.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’estabilització d’ocupació
temporal de l’Ajuntament de l’Espluga Calba, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida.

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament o recurs de
reposició potestatiu davant l’Alcalde, en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la publicació
del  present  anuncio,  de  conformitat  amb  els  articles  123  i  124  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o recurs contenciós administratiu, davant
el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà al
de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà
interposar recurs contenciós administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva
desestimació per silenci.

Tot  això  sense  perjudici  de  què  pugui  interposar  Vè.  qualsevol  altre  recurs  que  pogués  estimar  més
convenient al seu dret.

L’Espluga Calba, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Josep Cunillera Boldú
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Número de registre 5104

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA

Aprovació  definitiva  de  la  modificació  de  la  Ordenança  reguladora  de  l’Impost  sobre  l’Impost  sobre
l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana

Expedient. 183/2022

Assumpte: Modificació Ordenança

En no haver-se presentat al·legacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat a
definitiu  l’acord  plenari  provisional  d’aquest  Ajuntament,  adoptat  en  data  28  d’abril  de  2022  sobre  la
modificació de la imposició i aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Ordenança fiscal
reguladora de l’Impost sobre l’Impost sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, el text
íntegre del qual es fa públic, en compliment de l’article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Ajuntament de la Torre de Capdella

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Article 1. Fet imposable

1 L’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana és un tribut municipal i directe, el
fet imposable del qual el constitueix l’increment de valor que experimentin els terrenys de naturalesa urbana
i  els  terrenys  integrats  en  els  béns  immobles  de  característiques  especials,  i  que  es  manifesti  a
conseqüència  de la  transmissió  de la  propietat  per  qualsevol  títol  o  de la  constitució  o  transmissió de
qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els terrenys esmentats.

2 El títol a què es refereix l’apartat anterior podrà consistir en:

a) Negoci jurídic mortis causa.

b) Negoci jurídic inter vivos, ja sigui de caràcter onerós o gratuït.

c) Alienació en subhasta pública, o altra forma d’execució forçosa.

d) Expropiació forçosa.

3 No estan subjectes a aquest impost:

a L’increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideració de rústics a efectes de
l’impost sobre béns immobles. En conseqüència està subjecte l’increment de valor que experimentin els
terrenys que hagin de tenir la consideració d’urbans i de característiques especials a efectes de l’esmentat
impost sobre béns immobles, amb independència que es contemplin o no com a tals en el Cadastre o en el
Padró.
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b Les aportacions de béns i drets realitzades pels cònjuges a la societat conjugal, les adquisicions que a
favor seu i en pagament d’elles es verifiquin i les transmissions que es facin els cònjuges en pagament dels
seus havers comuns.

c Les transmissions de béns immobles entre cònjuges o a favor dels fills, a conseqüència del compliment
de sentències en els casos de nul·litat, separació o divorci matrimonial, sigui quin sigui el règim econòmic
matrimonial.

d No  estarà  subjecte  a  l’impost  en  les  transmissions  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  derivades
d’operacions a les quals resulti aplicable el règim especial de fusions, escissions, aportacions de branques
d’activitat o aportacions no dineràries especials, a excepció dels terrenys que s’aportin a l’empara del que
preveu l’article 87 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost de societats, quan no estiguin integrats
en una branca d’activitat.

e No s’acreditarà l’impost  amb ocasió de les transmissions de terrenys de naturalesa urbana que es
realitzin a conseqüència de les operacions relatives  als  processos d’adscripció a una societat  anònima
esportiva de nova creació, sempre que s’ajustin a les normes de la Llei 10/1990, de 15 d’octubre, de l’esport
i  el  Reial  decret  1251/1999,  de  16  de  juliol,  sobre  societats  anònimes  esportives,  o  norma  que  ho
substitueixi.

f L’adjudicació de béns immobles per part de les societats cooperatives d’habitatges a favor dels seus
socis cooperativistes.

g Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per
aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació urbanística, i les adjudicacions en favor
dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats per aquests, en els termes de l’article 23 del
Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, aprovat per Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre,
o norma que el substitueixi. No obstant això, si el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeix
del que proporcionalment correspon als terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació sí estarà subjecta
a aquest impost.

h La retenció o reserva del dret real d’usdefruit i els actes d’extinció de l’esmentat dret real, en produir-se
la consolidació de la propietat.

i Les  transmissions  de  terrenys  de  naturalesa  urbana  derivades  d’operacions  de  transmissions  del
negoci o d’actius o passius realitzades per entitats de crèdit en compliment de plans de reestructuració o
plans de resolució d’entitats de crèdit a favor d’una entitat o altra de crèdit, a l’empara de la normativa de
reestructuració bancària.

j Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana fetes per una entitat de crèdit a favor d’una societat
per a la gestió d’actius, sempre que els esmentats immobles hagin estat adquirits per l’entitat de crèdit en
pagament  de  deutes  relacionats  amb  el  sòl  per  a  promoció  immobiliària  i  amb  les  construccions  i
promocions immobiliàries a l’empara de la Llei  8/2012, de 30 d’octubre de sanejament i  venda d’actius
immobiliaris del sector financer.

k Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades a la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración bancaria (SAREB), regulada a la disposició addicional setena de la Llei
9/2012, de 14 de novembre de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

l Les aportacions o transmissions de béns immobles efectuades per la SAREB a entitats participades
directa o indirectament per la dita societat en almenys el 50% del capital, fons propis, resultats o drets de vot
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en l’entitat  participada en el  moment  immediatament  anterior  a  la transmissió,  o  a  conseqüència  de la
mateixa.

m Les  aportacions  o  transmissions  de  béns  immobles  realitzades  per  la  SAREB,  o  per  les  entitats
constituïdes per aquesta per a poder complir amb el seu objecte social, als fons d’actius bancaris (FAB), a
què es refereix la disposició addicional desena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i
resolució d’entitats de crèdit.

n Les aportacions o transmissions de béns immobles fetes entre els citats fons d’actius bancaris (FAB)
durant el període de temps de manteniment de l’exposició del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària
(FROB) als fons, previst en l’apartat 10 de la disposició addicional desena de la Llei  9/2012, de 14 de
novembre, de reestructuració i resolució d’entitats de crèdit.

En la posterior transmissió dels immobles referits en els punts anteriors, per al còmput del nombre d’anys al
llarg dels quals s’ha posat de manifest l’increment del valor dels terrenys, no es tindrà en compte el període
anterior a la seva adquisició.

o Tampoc es produirà la subjecció a l’impost en les transmissions de terrenys, respecte dels quals el
subjecte passiu acrediti la inexistència d’increment de valor per diferència entre els valors d’aquells terrenys
en les dates de transmissió i adquisició. En aquest cas el subjecte passiu haurà de declarar igualment la
transmissió, així com aportar els títols que documentin la transmissió i l’adquisició.

Per constatar la inexistència d’increment de valor, com a valor de transmissió o d’adquisició del terreny, es
prendrà en cada cas el més gran dels valors següents: el que consti en el títol que documenti l’operació o el
comprovat, si s’escau, per l’administració tributària, sense que s’hi puguin computar les despeses o tributs
que gravin aquestes operacions.

Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en què hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor del
sòl, a aquests efectes, el que resulti d’aplicar la proporció que representi, en la data de meritació de l’impost,
el valor cadastral del terreny respecte al valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al valor de la
transmissió com, si s’escau, al d’adquisició.

Si l’adquisició o la transmissió ha estat a títol lucratiu, s’aplicaran les regles del paràgraf anterior prenent, si
s’escau, el primer dels dos valors a comparar assenyalats amb anterioritat, el declarat en l’Impost sobre
Successions i Donacions.

En la posterior transmissió dels immobles a què es refereix aquesta lletra, per al còmput d’anys al llarg del
qual s’ha posat de manifest  l’increment  de valor, no es tindrà en compte el  període anterior  a la seva
adquisició.

Article 2. Subjectes passius

1 És subjecte passiu de l’impost a títol de contribuent:

a En  les  transmissions  de  terrenys  o  en  la  constitució  o  transmissió  de  drets  reals  de  gaudiment
limitadors del domini a títol lucratiu, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de
què es tracti.

Administració Local 14

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 16



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

b En  les  transmissions  de  terrenys  o  en  la  constitució  o  transmissió  de  drets  reals  de  gaudiment
limitadors del domini a títol onerós, la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei general tributària que transmeti el terreny o que constitueixi o transmeti el dret real de què es tracti.

2 En els supòsits a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior, tindrà la consideració de subjecte
passiu substitut del contribuent la persona física o jurídica o l’entitat a què es refereix l’article 35.4 de la Llei
general tributària que adquireixi el terreny o a favor de la qual es constitueixi o transmeti el dret real de què
es tracti, quan el contribuent sigui una persona física no resident a Espanya.

3 Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canviï el
seu domicili estarà obligat a comunicar-ho a l’Ajuntament, mitjançant declaració expressa a aquest efecte,
sense que el  canvi  de domicili  produeixi efectes davant l’Administració fins que no presenti l’esmentada
declaració.  No  obstant  això,  l’Administració  podrà  rectificar  el  domicili  tributari  dels  subjectes  passius
mitjançant l’oportuna comprovació.

Article 3. Successors i responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei general
tributària (LGT) i a l’ordenança general de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de
la Diputació de Lleida.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte administratiu,
en els termes previstos a la Llei general tributària.

3. Les  obligacions  tributàries  pendents  s’exigiran als  successors de les  persones físiques,  jurídiques  i
entitats sense personalitat jurídica, en els termes previstos a la Llei general tributària i a l’ordenança general
de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida.

Article 4. Exempcions i bonificacions

1 Estan exempts d’aquest impost els increments de valor que es manifestin a conseqüència de:

a La constitució i la transmissió de qualsevol dret de servitud.

b Les transmissions de béns que es trobin dins del perímetre delimitat com conjunt historicoartístic, o
hagin estat declarats individualment d’interès cultural, segons s’estableix en la Llei 16/1985, de 25 de juny,
del patrimoni històric espanyol o en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, quan els
seus propietaris o titulars de drets reals acreditin que han realitzat  a càrrec seu obres de conservació,
millora o rehabilitació en aquests immobles.

Per a poder gaudir d’aquest benefici fiscal caldrà reunir els següents requisits:

- Les obres de conservació, millora o rehabilitació s’han de fer durant el període de generació del tribut.

- El cost de les obres haurà de representar com a mínim el 10 per 100 del valor cadastral de l’immoble.

- Si s’ha rebut qualsevol subvenció o ajut destinat a finançar, encara que sigui parcialment, el cost de les
obres, l’import d’aquests ajuts minorarà el cost de les obres als efectes de la determinació del percentatge
de l’apartat anterior.

Amb la sol·licitud caldrà aportar la següent documentació:

Administració Local 15

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 17



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

- Acreditació  del  fet  que  el  bé  immoble  es  troba  dins  del  perímetre  delimitat  com  a  conjunt
historicoartístic, o que ha estat declarat individualment d’interès cultural.

- Llicència municipal que autoritza les obres.

- Certificat expedit per la direcció de les obres on es posi de manifest que l’actuació ha consistit en la
realització d’obres de conservació, millora o rehabilitació, així com el cost d’execució d’aquestes.

- Declaració de les subvencions o ajuts rebuts per a finançar les obres.

2 Estan exempts  d’aquest  impost  els  increments  de valor  que es  manifestin a  conseqüència  de les
transmissions que realitzin les persones físiques amb ocasió de la dació en pagament de l’habitatge habitual
del deutor hipotecari o garant d’aquest, per a la cancel·lació de deutes garantits amb hipoteca que recaigui
sobre el mateix, contrets amb entitats de crèdit o qualsevol altra entitat que, de manera professional, realitzi
l’activitat de concessió de préstecs o de crèdits hipotecaris.

També serà d’aplicació aquesta exempció en les transmissions de l’habitatge habitual en què concorrin els
requisits anteriors, fetes en procediment d’execució hipotecària notarial o judicial.

No serà d’aplicació aquesta exempció quan el deutor o garant transmetent o qualsevol altre membre de la
seva unitat familiar disposi, en el moment de la transmissió de l’habitatge, d’altres béns o drets en quantia
suficient per a satisfer la totalitat del deute hipotecari. Amb caràcter general es presumirà la inexistència
d’aquesta  capacitat.  No  obstant,  si  amb  posterioritat  es  comprova  el  contrari,  es  procedirà  a  fer  la
corresponent liquidació tributària.

Als efectes d’aquest apartat, es considerarà habitatge habitual la residencia on hagi figurat empadronat el
contribuent de forma ininterrompuda, almenys, durant els dos darrers anys anteriors a la transmissió o des
del moment de l’adquisició si el dit termini fos inferior als dos anys.

Respecte al  concepte d’unitat familiar,  s’estarà a allò que disposa la Llei  35/2006, de 28 de novembre,
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial  de la Llei  sobre
l’impost de societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. S’equipararà el matrimoni amb la
parella de fet legalment inscrita.

3 També estan exempts d’aquest  impost  els  corresponents  increments  de valor  quan la condició de
subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats següents:

a L’Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals, a les quals pertanyi el municipi, així com els
organismes autònoms de l’Estat i les entitats de dret públic d’anàleg caràcter de les comunitats autònomes i
de les dites entitats locals.

b El municipi d’imposició i altres entitats locals integrades o a les que s’integri dit municipi, així com les
seves respectives entitats de dret públic d’anàleg caràcter als Organismes Autònoms de l’Estat.

c Les entitats sense finalitat de lucre en els termes previstos en l’article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge sempre
que compleixin  els  requisits  establerts  a  l’esmentada  llei  i  al  seu  reglament,  aprovat  per  Reial  decret
1270/2003, de 10 d’octubre.

Administració Local 16

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 18



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

Per gaudir d’aquesta exempció les entitats esmentades hauran de comunicar a l’ajuntament la seva opció
pel règim fiscal prevista al títol II de la Llei 49/2002, mitjançant la corresponent declaració fiscal, abans de la
finalització de l’any natural en què s’hagi produït el fet imposable.

No obstant això, en la transmissió de terrenys o en la constitució o transmissió de drets reals de gaudiment
limitatius del domini a títol lucratiu, la comunicació es podrà fer en el termini previst en l’apartat 2 de l’article
10 d’aquesta ordenança, en el supòsit que la finalització d’aquest termini excedeixi de l’any natural previst
en el paràgraf anterior.

d Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades pel text refós
de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances Privades, aprovat per Reial decret legislatiu 6/2004,
de 29 d’octubre.

e Els titulars de concessions administratives reversibles quant als terrenys afectes a aquestes.

f La Creu Roja Espanyola.

g Les persones o entitats a favor de les quals se’ls hagi reconegut l’exempció en tractats o convenis
internacionals.

Es concedirà una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini dels immobles a tots els bens
immobles del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de primer grau i
adoptats els cònjuges i els ascendents de primer grau i adoptants.

Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat dins del termini
establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta Ordenança i caldrà adjuntar el document públic
d’acceptació d’herència i documentació que ho justifiqui. “

Article 5. Procediment de concessió de beneficis fiscals i reduccions

1. Les sol·licituds per al reconeixement dels beneficis fiscals amb caràcter pregat s’han de presentar a
l’ajuntament en el moment de fer la declaració o l’autoliquidació del tribut i hauran d’anar acompanyades de
la documentació acreditativa. L’acord pel qual s’accedeixi a la petició fixarà l’exercici des del qual el benefici
s’entén concedit.

2. En el cas que la sol·licitud d’exempció o bonificació es realitzi mentre la liquidació tributària no hagi
guanyat fermesa en via administrativa, es concedirà si en la data de meritació del  tribut  concorrien els
requisits exigits per a la seva obtenció.

Article 6. Base imposable

1. La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana manifestat en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de vint anys.

2. Per a determinar la base imposable de l’impost, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la
meritació pel coeficient fixat a l’apartat 8 d’aquest article corresponent al període de generació de l’increment
del valor. En cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient anual tenint
en compte el nombre de mesos complerts, sense tenir en compte les fraccions de mes.
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3. En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerarà com el seu valor, al temps de la
meritació  d’aquest  impost,  el  que  tinguin  fixat  en  aquest  moment  als  efectes  de  l’impost  sobre  béns
immobles.

Això no obstant, quan el valor sigui conseqüència d’una ponència de valors que no reflecteixi modificacions
de planejament aprovades amb anterioritat, es podrà liquidar provisionalment aquest impost d’acord amb el
mateix. En aquests casos, en la liquidació definitiva s’aplicarà el valor dels terrenys obtingut conforme als
procediments de valoració col·lectiva que s’instruïssin, referit al moment de la meritació. Quan aquesta data
no  coincideixi  amb la  data  d’efectivitat  dels  nous  valors  cadastrals,  aquests  es  corregiran aplicant  els
coeficients d’actualització que corresponguin, establerts a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de
l’Estat.

Quan el terreny, encara que sigui de naturalesa urbana en el moment de la meritació de l’impost o integrat
en un bé immoble de característiques especials, no tingui fixat valor cadastral en aquell moment,  o, si en
tingués, no concordi amb el de la finca realment transmesa, a conseqüència d’aquelles alteracions que per
les seves característiques no es reflecteixin en el cadastre o en el padró de l’impost sobre béns immobles,
conforme a les quals s’hagi d’assignar el valor cadastral, l’ajuntament podrà practicar la liquidació quan el dit
valor cadastral sigui fixat, referint l’esmentat valor al moment de la meritació.

4. En la constitució i la transmissió de drets reals de gaudi limitatius del domini, per determinar l’import de
l’increment de valor cal prendre la part del valor del terreny proporcional als valors dels drets esmentats,
calculat mitjançant l’aplicació de les normes fixades a l’efecte en l’impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats i, en particular, dels preceptes següents:

a) Usdefruit

a. El valor de l’usdefruit temporal es reputarà proporcional al valor dels béns, a raó del 2 per 100 per cada
període d’un any, sense que mai excedeixi el 70%.

b. En els  usdefruits  vitalicis,  es  considera que el  valor  és  igual  al  70% del  valor  total  del  terreny  si
l’usufructuari té menys de vint anys, minorant, a mesura que l’edat augmenta, en la proporció de l’1% menys
per cada any més, amb el límit mínim del 10% del valor total.

c. Si l’usdefruit constituït a favor d’una persona jurídica s’estableix per un termini superior a trenta anys o
per temps indeterminat, s’ha de considerar fiscalment una transmissió de plena propietat subjecta a condició
resolutòria.

b) Ús i estatge

El valor dels drets reals d’ús i estatge és el que resulta d’aplicar al 75% del valor del terreny sobre el qual
s’han d’imposar, les regles corresponents a la valoració dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els
casos.

c) Nua propietat

El valor del dret de la nua propietat s’ha de fixar d’acord amb la diferència entre el valor de l’usdefruit, ús o
estatge i el valor cadastral del terreny.

d) Dret real de superfície

El dret real de superfície s’ha de fixar d’acord amb les regles de l’usdefruit temporal.
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e) Altres drets reals

Els drets reals no inclosos en apartats anteriors s’imputaran pel capital, preu o valor que les parts haguessin
pactat al constituir-los, si fos igual o més alt que el que resulti de la capitalització a l’interès legal de la renda
o pensió anual, o aquest si aquell fos menor. En cap cas el valor així imputat ha de ser superior al que
tinguin determinat en el moment de la transmissió a l’efecte de l’Impost sobre béns immobles.

5. En la constitució o transmissió del dret a elevar una o més plantes sobre un edifici o un terreny o del dret
a construir  sota el  sòl, sense que això pressuposi l’existència d’un dret real de superfície, el  quadre de
percentatges anuals, previst a l’article 8 d’aquesta ordenança, s’aplicarà sobre la part del valor cadastral que
representi, respecte a aquest valor, el mòdul de proporcionalitat fixat en l’escriptura de transmissió o, si no
n’hi ha, el  que resulti  d’establir la proporció corresponent entre la superfície o volum de les plantes per
construir  en el  sòl  o el  subsòl  i  la totalitat de superfície o volum edificats un cop construïdes aquestes
plantes.

En  cas  que  no  s’especifiqui  el  nombre  de  noves  plantes,  caldrà  atenir-se,  per  tal  d’establir-ne  la
proporcionalitat, al volum màxim edificable segons el planejament vigent.

6. En els supòsits d’expropiació forçosa, el percentatge corresponent s’ha d’aplicar sobre la part del preu
just que correspongui al valor del terreny, llevat que el valor cadastral assignat a l’esmentat terreny fos
inferior; en aquest, cas prevaldrà aquest últim sobre el preu just.

7. En cas de substitucions, reserves, fideïcomisos i institucions successòries forals, cal aplicar les normes
de tributació del dret d’usdefruit, llevat que l’adquirent tingui la facultat de disposar dels béns; en aquest
supòsit, caldrà liquidar l’impost pel domini ple.

8. Per a determinar la base imposable, es multiplicarà el valor del terreny en el moment de la meritació pel
coeficient que correspongui al període de generació de l’increment de valor establert en el quadre següent:

PERÍODE COEFICIENT PERÍODE COEFICIENT

menys d’1 any 0,14 11 anys 0,08

1 any 0,13 12 anys 0,08

2 anys 0,15 13 anys 0,08

3 anys 0,16 14 anys 0,10

4 anys 0,17 15 anys 0,12

5 anys 0,17 16 anys 0,16

6 anys 0,16 17 anys 0,20

7 anys 0,12 18 anys 0,26

8 anys 0,10 19 anys 0,36

9 anys 0,09 Igual o superior a 20 anys 0,45

10 anys 0,08

Si  a  conseqüència  de l’actualització  dels  coeficients  màxims  establerts  en  l’article  107.4  del  TRLRHL,
qualsevol  dels coeficients  aprovats per  la vigent  ordenança fiscal  resultés superior  al  corresponent nou
màxim legal, s’aplicarà aquest directament fins que entri en vigor la nova ordenança fiscal que corregeixi
aquest excés.

9. Quan, a instància del subjecte passiu, conforme al procediment establert a l’article 104.5 del TRLRHL,
es constati que l’import de l’increment de valor és inferior a l’import de la base imposable determinada de
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conformitat amb el que es preveu en aquesta ordenança, es prendrà com a base imposable l’import del dit
increment de valor.

10. L’import de l’increment de valor obtingut pel subjecte passiu s’obtindrà per la diferència entre els valors
dels  esmentats  terrenys  en les dates de transmissió i  adquisició,  prenent  en cada cas el  més alt  dels
següents valors a comparar: el que consti en el títol que documenti l’operació o el comprovat, si s’escau, per
l’Administració tributària.

11. Si l’adquisició o la transmissió hagués estat a títol lucratiu, per tal d’aconseguir l’import de l’increment
entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, es prendrà el més alt dels
següents valors a comparar: el declarat a efectes de l’impost sobre successions i donacions o el comprovat,
si s’escau, per l’Administració tributària.

12. Per a determinar l’import de l’increment de valor no poden computar-se les despeses o tributs que
gravin les esmentades transmissions.

13. Quan es tracti de la transmissió d’un immoble en el qual hi hagi sòl i construcció, es prendrà com a valor
del sòl a aquests efectes, el que resulti d’aplicar la proporció que representi en la data de meritació de
l’impost el valor cadastral del terreny respecte del valor cadastral total. Aquesta proporció s’aplicarà tant al
valor de transmissió com, si s’escau, al valor d’adquisició.

Article 7. Tipus de gravamen i quota

La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen següent:

PERÍODE TIPUS PERÍODE TIPUS

menys d’1 any 20 11 anys 20

1 any 20 12 anys 20

2 anys 20 13 anys 20

3 anys 20 14 anys 20

4 anys 20 15 anys 20

5 anys 20 16 anys 20

6 anys 20 17 anys 20

7 anys 20 18 anys 20

8 anys 20 19 anys 20

9 anys 20 Igual o superior a 20 anys 20

10 anys 20

Article 8. Període de generació

1. L’impost es merita:

a) Quan es transmet la propietat del terreny, sigui a títol onerós o gratuït, entre vius o per causa de mort,
en la data de la transmissió.

b) Quan es constitueix o es transmet qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en què
tingui lloc la constitució o la transmissió.
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2. El període de generació és el temps durant el qual s’ha fet palès l’increment de valor que grava l’impost.
Per  a  la  seva  determinació,  hom prendrà  els  anys  complets  transcorreguts  entre  la  data  de  l’anterior
adquisició del terreny de què es tracti o de la constitució o transmissió igualment anterior d’un dret real de
gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la data de realització del nou fet imposable, sense considerar les
fraccions d’any. En el cas que el període de generació sigui inferior a un any, es prorratejarà el coeficient
anual per mesos, sense tenir en compte les fraccions de mes.

3. Als efectes del que es disposa en l’apartat anterior es considerarà com a data de la transmissió:

a) En els actes o els contractes entre vius, la de l’atorgament del document públic i quan es tracti  de
documents privats, la de la seva incorporació o inscripció en un registre públic, la de defunció de qualsevol
dels signants o la de lliurament a un funcionari públic per raó del seu ofici.

b) En les transmissions per causa de mort, la de la defunció del causant.

Article 9. Nul·litat de la transmissió

1 Quan es  declari  o es  reconegui  per  resolució judicial  o administrativa  fermes que ha tingut  lloc la
nul·litat, la rescissió o la resolució de l’acte o el contracte determinant de la transmissió del terreny o de la
constitució o transmissió del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindrà dret a la devolució de
l’impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagués produït efectes lucratius i que reclami la
devolució en el termini de quatre anys des que la resolució va ser ferma, entenent-se que existeix efecte
lucratiu quan no es justifiqui  que els interessats hagin d’efectuar  les devolucions recíproques a què es
refereix l’article 1295 del Codi civil. Encara que l’acte o el contracte no hagin produït efectes lucratius, si la
rescissió o la resolució es declara per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l’impost, no hi
haurà lloc per a cap devolució.

2 Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants, no s’escaurà la devolució
de l’impost pagat i es considerarà com un acte nou sotmès a tributació. Com a tal mutu acord, s’estimarà
l’avinença en acte de conciliació i l’assentiment a la demanda.

3 En els actes o els contractes en els quals hi hagi alguna condició, la seva qualificació es farà d’acord
amb les prescripcions contingudes en el  Codi  civil.  Si  fos suspensiva, l’impost  no es liquidarà fins que
aquesta no es compleixi. Si la condició fos resolutòria, l’impost s’exigirà, a reserva, quan la condició es
compleixi, de fer-se la devolució oportuna, segons la regla de l’apartat primer.

Article 10. Règim de gestió

Els  subjectes  passius  hauran  de presentar  declaració  davant  l’ajuntament  o  davant  de les  oficines  de
l’Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs.

1. Règim de declaració

a) Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant de l’ajuntament o a les oficines de l’OAGRTL
la declaració  de  la  transmissió  efectuada,  on  s’han  d’incloure tots  els  elements  de la  relació  tributària
imprescindibles per practicar la liquidació corresponent.

b) Cal presentar una declaració per a cadascuna de les finques o drets transferits, fins i tot en el cas que
s’hagi formalitzat la transmissió en un sol instrument, fent-hi constar expressament la referència cadastral.

Administració Local 21

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 23



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

c) A la declaració esmentada s’hi adjuntaran els documents on constin els actes o els contractes que
originin la imposició, com també els justificants dels elements tributaris necessaris per practicar la liquidació
corresponent i els que acreditin les exempcions i bonificacions que es sol·licitin.

2. La declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, des de la data en què es produeixi
l’acreditació de l’impost:

a) Quan es tracti d’actes entre vius, el termini serà de trenta dies hàbils.

b) Quan es tracti d’actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a
sol·licitud del subjecte passiu.

3. A més dels subjectes passius, també estan obligats a comunicar a l’ajuntament o organisme gestor de
l’impost la realització del fet imposable en els mateixos terminis:

a) En les transmissions de terrenys, o en la constitució o transmissió de drets reals a títol lucratiu, sempre
que s’hagin produït per negoci jurídic entre vius, el donant o la persona que constitueix o que transmet el
dret real de què es tracti.

b) En  les  transmissions  de  terrenys,  o  en  la  constitució  o  transmissió  de  drets  reals  a  títol  onerós,
l’adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de què es tracti.

4. El Registre de la propietat no practicarà la inscripció corresponent de cap document que contingui acte o
contracte determinant de les obligacions tributàries per aquest impost, sense que s’acrediti prèviament haver
presentat la declaració, comunicació o autoliquidació.

5. Els notaris també estaran obligats a remetre a l’Ajuntament o a l’organisme que gestiona aquest impost,
dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relació o índex comprensiu de tots els documents que
han autoritzat en el trimestre anterior, i en què es continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que
posin  en relleu la  realització  del  fet  imposable  d’aquest  impost,  amb excepció  feta  dels  actes  d’última
voluntat.  També estaran  obligats  a  enviar,  dins  del  mateix  termini,  una  relació  dels  documents  privats
comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i
legitimació de firmes.

Els notaris advertiran expressament als compareixents en els documents que autoritzin sobre el termini dins
del qual estan obligats a presentar la declaració per l’impost i sobre les responsabilitats tributàries per la
manca de presentació de declaracions.

Article 11. Liquidacions tributàries

1 L’Ajuntament o organisme gestor del tribut practicarà liquidacions tributàries a conseqüència d’aquells
fets, actes i negocis que impliquin la generació del fet imposable.

2 Les notificacions s’han de practicar  en el  domicili  assenyalat  en la declaració.  No obstant  això,  la
notificació es pot lliurar en mà, amb caràcter general, al mandatari portador de la declaració.

3 Quan es practiqui la liquidació d’acord amb les dades rebudes per un mitjà diferent de la declaració
dels obligats tributaris, es notificarà a l’adreça coneguda per l’Administració.

Qualsevol notificació que s’hagi intentat en el darrer domicili declarat pel contribuent és eficaç en dret.
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4 Les liquidacions es notificaran de conformitat amb els articles 102 i 109 i següents de la Llei general
tributària i s’atorgarà el període de pagament de l’article 62.2 de la Llei general tributària.

5 Contra l’esmentada notificació es podrà interposar el recurs de reposició regulat a l’article 14.2 de la
Llei reguladora de les hisendes locals.

Article 12. Comprovació i investigació

1 La inspecció i la comprovació de l’impost es realitzaran d’acord amb el que es preveu en la Llei general
tributària i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

2 En el que és relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que
els  corresponguin  en cada  cas,  i,  en  particular,  quan l’impost  s’exigeix  en  règim d’autoliquidació,  hom
aplicarà el règim regulat en la Llei general tributària.

3 La  presentació  fora  de  termini  de  les  declaracions  tributàries  implicarà  l’aplicació  dels  recàrrecs  i
interessos següents:

a) El recàrrec serà un percentatge igual a l’1% més un altre 1% addicional per cada mes complet de
retard amb que es presenti  la declaració respecte al  termini  establert  per a la presentació. En aquests
supòsits, s’exclouen l’interès de demora i les sancions.

b) Recàrrec del 15% quan s’efectuï després dels 12 mesos següents al venciment del termini legal per a
fer-ho. En aquest supòsit, s’exigiran els interessos de demora pel període transcorregut des de l’endemà al
termini dels 12 mesos posteriors a la finalització del termini establert per a la presentació fins al moment en
què es practiqui la liquidació.

c) L’import d’aquests recàrrecs es reduirà en el 25% sempre que es realitzi l’ingrés total de l’import restant
del recàrrec i  del  total del deute de la liquidació practicada per l’administració derivada de la declaració
extemporània, al temps de la seva presentació o en el termini de l’article 62.2 de la Llei general tributària.

4 La manca de presentació de les declaracions o els documents que els han d’acompanyar o la seva
presentació de forma incompleta o incorrecta constitueixen infraccions greus.

Article 13. Gestió per delegació

1 Si la gestió tributària i la recaptació del tribut ha estat delegada a la Diputació de Lleida, a través de
l’Organisme Autònom de  Gestió  i  Recaptació  de Tributs  Locals  (OAGRTL),  les  normes  i  referències  a
l’Ajuntament contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme
l’administració delegada.

2 L’OAGRTL establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la col·laboració de notaris i
registradors de la propietat per tal de conèixer puntualment les modificacions de titularitat dominical, facilitar
el compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i agilitar la recaptació del tribut.

3 Totes les actuacions de gestió i  recaptació que dugui a terme L’OAGRTL de la Diputació de Lleida
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació,
aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als municipis de la
província de Lleida que delegaren les seves facultats en la Diputació.
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Disposició addicional

Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat o altra norma de rang legal o
reglamentari  que  afectin  qualsevol  element  d’aquest  impost  seran  d’aplicació  automàtica  dins  l’àmbit
d’aquesta Ordenança.

Disposició transitòria

Els  beneficis  fiscals  concedits  a  l’empara  d’aquesta  ordenança  i  que  es  puguin  estendre  a  exercicis
successius al del seu reconeixement mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs, sempre que
se’n prevegi la concessió a l’ordenança fiscal corresponent a l’any en qüestió i, en tot cas, es requerirà que
el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s’estableixi a la dita ordenança que li
resulti d’aplicació l’exercici objecte de tributació.

Així mateix, la quantia i l’abast del benefici fiscal serà, per a cada exercici objecte de tributació, els que
determini l’ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l’exercici de què es tracti.

Disposició final

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada en data 28 d’abril de 2022 començarà a
regir el dia 1 de gener de 2023, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació. En cas
de modificació parcial, els articles no modificats, restaran vigents.
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Número de registre 5108

AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ

Nomenament d’un funcionari vigilant municipal

Expedient: 75/2022- Selecció Personal

Edicte de nomenament d’un funcionari Vigilant Municipal.

Per Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2022, s’ha nomenat per ocupar la plaça de Vigilant Municipal, en
règim funcionarial,  el  Sr.  Pol  Torrelles Martínez,  xxxxx340H, que disposarà del  termini  d’un mes per  al
jurament o promesa i la pressa de possessió, que efectuarà davant la Secretaria de la Corporació.

Tot el que es fa públic per a general coneixement.

En la data de la signatura electrònica
L’alcaldessa, Sònia Bruguera Diego
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Número de registre 5165

AJUNTAMENT DE LLEIDA
SECRETARIA GENERAL

Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal

Anunci aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Lleida

Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de l’Ajuntament de Lleida, en la sessió de data 6 de maig
de 2022, va adoptar l’acord següent:

“1. Aprovació definitiva del Reglament orgànic municipal de l’ajuntament de Lleida

El Sr. Alcalde dona compte al Ple de la proposta de la regidora de Presidència, dictaminada favorablement
per la Comissió Informativa per les polítiques de la gestió d’Economia, Presidència, Participació i Promoció
Econòmica, en la sessió celebrada el dia 22 d’abril de 2022, amb el contingut següent:

Relació de fets

El Ple Municipal en la sessió de data 27 de desembre de 2021 va aprovar inicialment el text del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Lleida (ROM). Igualment es va acordar sotmetre l’esmentat text a
exposició pública per un termini de 30 dies hàbils per presentar al·legacions, reclamacions i suggeriments.

L’exposició pública es va dur a terme mitjançant la publicació dels següents anuncis:

▪ Tauler anuncis Ajuntament de Lleida, exposat des del dia 14 de gener de 2022, fins el dia 24 de febrer de
2022, ambdós inclosos.

▪ Premsa local, diaris Segre i La Manyana, el dia 14 de gener de 2022.

▪ Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Lleida, el dia 17 de gener de 2022.

▪ Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el dia 18 de gener de 2022.

El termini d’al·legacions va finalitzar el dia 1 de març de 2022, inclòs, havent comptat 30 dies hàbils des del
dia següent a la darrera de les publicació de l’edicte.

En el període d’informació pública i audiència als interessats, s’han presentat les al·legacions i suggeriments
següents:

En data 17 de gener de 2022, grup municipal Comú de Lleida.

En data 19 de gener de 2022, Sra. Ángeles Ribes Duarte (regidora no adscrita de l’Ajuntament de Lleida).

En data 20 de gener de 2022, Sr. Xavier Jordi Marín Cuspinera.

En data 22 de febrer de 2022, Associació Colors de Ponent.

Administració Local 26

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 28



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

En data 1 de març de 2022, grups municipals de l’Ajuntament de Lleida d’ERC-AM, PSC, JXCAT Lleida,
Comú de Lleida, PP, C’s, i Sr. Sergio González Arroyo, regidor no adscrit de l’Ajuntament de Lleida.

En data 1 de març de 2022, Oficina Antifrau de Catalunya.

En data 1 de març de 2022, grups municipals de l’Ajuntament de Lleida d’ERC-AM i JXCAT LLEIDA.

En data 21 de març i 11 d’abril de 2022 s’ha reunit la comissió de treball relativa a la redacció del ROM de
l’Ajuntament de Lleida. En aquestes reunions s’han tractat les al·legacions presentades i en la darrera es va
tancar la proposta de text definitiu.

En data 20 d’abril el Vicesecretari de l’Ajuntament de Lleida ha emès informe en relació a les al·legacions i
suggeriments presentats a l’aprovació inicial del Reglament Orgànic Municipal.

Fonaments de dret

I. Al·legacions realitzades pels grups municipals de l’ajuntament de Lleida d’ERC-AM i JXCAT Lleida

Els grups polítics municipals ERC-AM i JXCAT a l’Ajuntament de Lleida van presentar en data 1 de març de
2022 al·legacions per revisar l’article 50.2 a) del ROM. Aquest article fa esment a que abans d’aprovar-se els
plecs de condicions a partir de 120.000 euros de licitació per part de la JGL, caldrà donar-ne compte en la
respectiva comissió informativa.

I els grups proposen realitzar una adaptació de l’esmentat article per tal de donar compliment a l’article 48.1
del  Reial  Decret  Llei  36/2020,  de  30  de  desembre,  pel  qual  s’aproven  mesures  urgents  per  a  la
modernització  de  l’Administració  Pública  i  per  a  l’execució  del  Pla  de  Recuperació,  Transformació  i
Resiliència,  en  tant  en  quant  declara  l’aplicació  de  la  tramitació  d’urgència  i  despatx  prioritari  dels
procediments administratius que impliquin execució de despeses amb càrrec als fons europeus dins de
l’esmentat pla. Sostenen, que atesos els terminis estrictes de les bases i convocatòries d’ajuts finançats
amb  fons  Next  Generation,  i  la  necessitat  d’evitar  convocar  comissions  informatives  extraordinàries  o
urgents  i  extraordinàries,  es  proposa  que  en  els  plecs  de  licitació  finançats  amb  fons  europeus  Next
Generation, se’n doni compte després de l’aprovació per la JGL.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament aquesta al·legació tindria encaix, atesa la claredat de l’article 48.1 del RDL 36/2020 esmentat.
Ara bé, es desaconsella incorporar previsions al ROM que no tinguin vocació de permanència en el temps i
pretenguin donar resposta a necessitats puntuals.

Atesa la consideració jurídica esmentada, en la reunió de 21 de març es va arribar a un acord entre els
grups i regidors per incloure aquesta previsió com una Disposició Transitòria al ROM. En virtut d’aquest
acord, la proposta que es realitza de modificació consisteix en deixar tal qual l’article 50.2 a) del ROM i
incorporar una Disposició Transitòria de la següent manera:

PROPOSTA

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

Article 50. Objecte de les comissions informatives
ordinàries
(...)
2. Igualment informaran del seguiment de la gestió
de l’alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local

Article 50. Objecte de les comissions informatives
ordinàries
(...)
2. Igualment informaran del seguiment de la gestió
de l’alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local i

Administració Local 27

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 29



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

i els regidors i regidores que ostentin delegacions,
sense perjudici de les competències de control que
corresponen  al  Ple.  En  tot  cas,  les  respectives
comissions  informatives  coneixeran,  de  forma
prèvia al seu debat i aprovació per part de la Junta
de Govern Local, dels:
a)  Plecs  de  condicions  a  partir  de  120.000€  de
licitació.
(...)

els  regidors  i  regidores  que ostentin delegacions,
sense perjudici de les competències de control que
corresponen  al  Ple.  En  tot  cas,  les  respectives
comissions  informatives  coneixeran,  de  forma
prèvia al seu debat i aprovació per part de la Junta
de Govern Local, dels:
a)  Plecs  de  condicions  a  partir  de  120.000€  de
licitació.
(...)
Disposició transitòria
En el  supòsit  de plecs de clàusules de licitació a
partir  de 120.000 € finançats  amb fons  europeus
Next Generation, els efectes de complir els reptes i
objectius del  Reial  Decret  Llei  36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per
a la modernització de l’Administració Pública i per a
l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència,  no  es  coneixerà  per  la  respectiva
comissió  informativa  de  forma  prèvia  a  la  seva
aprovació per part de la Junta de Govern Local, i
se’n  donarà  compte  a  la  següent  comissió
informativa.

Per l’exposat es proposa estimar la present al·legació.

II. Al·legacions realitzades per tots els grups municipals de l’ajuntament de Lleida (ERC-AM, PSC, JXCAT
Lleida, Comú de Lleida, PP, C’S) i per part del regidor no adscrit, Sr. Sergio González Arroyo

Les al·legacions es van presentar en data 1 de març de 2022 i van encaminades modificar dos articles del
ROM: l’article 13.2 i l’article 50.2 c).

Per un costat, l’article 13.2 ROM que es pretén modificar regula la possibilitat de delegació del vot de les
regidores i regidors en determinades situacions establertes en el propi article. I l’aspecte concret que es
pretén modificar  és  una millora i  ampliació de la seva redacció per  adaptar-lo a  altres normatives que
prèviament ho havien realitzat, com per exemple, l’article 86.4 b) de la Llei foral 6/1990, de 2 de julio, de la
administración local de Navarra.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament és correcta aquesta modificació atès que no contradiu el ja establert anteriorment; tampoc la
interpretació de l’article segons s’estableix a la exposició de motius del ROM; i tampoc la jurisprudència
constitucional sobre la matèria. Al contrari, el que s’intenta és reforçar la seguretat jurídica de la delegació
de  vot.  Tot  això  sense  perjudici  de  tenir  en  consideració  el  que  ja  s’indicava  en  els  informes  de
Vicesecretaria de 8 de setembre de 2021 i de 17 de desembre de 2021 al respecte.

En la reunió de 21 de març es va acordar acollir aquesta al·legació.

Per un altre costat,  l’article 50.2 c) del  ROM regula determinades matèries de les quals les comissions
informatives haurien de conèixer amb caràcter previ de la seva aprovació per part de la Junta de Govern
Local, entre les quals es troben les “Bases i convocatòries d’oposicions de funcionariat”.  Per millorar la
redacció sostenen que això s’hauria de fer referència a “empleats públics” enlloc de “funcionariat”.
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Consideracions jurídiques:

Des del punt de vista jurídic aquesta al·legació és correcta, atès que el concepte “empleats públics” és la
terminologia que inclou amb caràcter general a tots els treballadors públics, amb independència si la seva
vinculació amb l’Ajuntament o els seus organismes és de funcionariat o laboral.

Proposta de modificació dels articles 13.2 i 50.2 c)

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

Article 13. Adopció d’acords
(...)
2. Els acords s’aprovaran per la majoria simple de
les  regidores  i  regidors  presents  en  la  sessió,
excepte en els  casos que la  llei  preveu majories
qualificades,  fet  que  haurà  de  constar  en  els
informes  que  s’incorporin  a  l’expedient  o  seran
informades per la persona secretària o funcionària
d’habilitació nacional en el mateix Ple.
Les  regidores  i  regidors  en  situació  de  baixa,
permís  o  situació  assimilada  a  maternitat,
paternitat, embaràs o malaltia greu que impedeixi la
seva  assistència  al  Ple  de  la  corporació,  podran
acollir-se  a  la  possibilitat  de  delegació  de  vot  o
votar-hi de forma telemàtica per mitjans electrònics
sempre que així  ho avali  de forma preceptiva un
informe de Secretaria General.
El procediment s’iniciarà a sol·licitud de la persona
interessada mitjançant escrit  adreçat a l’Alcaldia i
presentat a la Secretaria General, acompanyat de
l’acreditació  de  la  baixa,  permís  o  situació
assimilada  per  maternitat,  paternitat,  embaràs  o
malaltia greu que impedeixi la seva assistència a la
sessió del  Ple,  amb una antelació mínima de 24
hores a l’inici de la sessió.
(...)
Article 50. Objecte de les comissions informatives
ordinàries
(...)
2.  (...)  En  tot  cas,  les  respectives  comissions
informatives  coneixeran,  de  forma  prèvia  al  seu
debat i aprovació per part de la Junta de Govern
Local, dels:
(...)
c)  Bases  i  convocatòries  d’oposicions  de
funcionariat.
(...)

Article 13. Adopció d’acords
(...)
2. Els acords s’aprovaran per la majoria simple de
les  regidores  i  regidors  presents  en  la  sessió,
excepte en els  casos que la  llei  preveu majories
qualificades,  fet  que  haurà  de  constar  en  els
informes  que  s’incorporin  a  l’expedient  o  seran
informades per la persona secretària o funcionària
d’habilitació nacional en el mateix Ple.
Les  regidores  i  regidors  en  situació  de  baixa,
permís  o  situació  assimilada  a  maternitat,
paternitat, embaràs, malaltia greu o hospitalització
que  impedeixi  la  seva  assistència  al  Ple  de  la
corporació,  podran  acollir-se  a  la  possibilitat  de
delegació  de vot  a  un  altre  regidor  o  regidora  o
votar-hi de forma telemàtica per mitjans electrònics
sempre que així  ho avali  de forma preceptiva un
informe de Secretaria General.
En el procediment per la votació telemàtica, caldrà
sol·licitar-ho mitjançant escrit adreçat a l’Alcaldia i
presentat a la Secretaria General i caldrà verificar
la identitat  a l’inici  del  Ple mitjançant  la connexió
amb imatge i veu.
El procediment per la delegació del vot s’iniciarà a
sol·licitud  de  la  persona  interessada  mitjançant
escrit adreçat a l’Alcaldia i presentat a la Secretaria
General,  acompanyat  d’una  declaració  de  ple
coneixement  del  procediment  de  delegació  de
l’acreditació  de  la  baixa,  permís  o  situació
assimilada  per  maternitat,  paternitat,  embaràs,
malaltia greu o hospitalització que impedeixi la seva
assistència a la sessió del Ple, amb una antelació
mínima  de  24  hores  a  l’inici  de  la  sessió.
L’acreditació de la baixa mèdica s’efectuarà amb un
certificat mèdic signat amb indicació del número de
col·legiat i on hi haurà de constar la gravetat de la
malaltia que es pateix; sense perjudici que la mútua
de salut que té contractada l’Ajuntament de Lleida
pugui  realitzar-ne  una  inspecció  mèdica  per
verificar-ne la gravetat que impedeixi efectivament
l’assistència al Ple.
Així mateix, s’estableix que cap regidor o regidora
podrà ostentar més d’un vot delegat. El nombre de
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vots  delegats  no  podrà  superar,  en  cap  cas,  la
meitat dels membres de la corporació. La delegació
s’establirà per un temps concret i no podrà superar
l’any natural.
(...)
Article 50. Objecte de les comissions informatives
ordinàries
(...)
2.  (...)  En  tot  cas,  les  respectives  comissions
informatives  coneixeran,  de  forma  prèvia  al  seu
debat i aprovació per part de la Junta de Govern
Local, dels:
(...)
c)  Bases  i  convocatòries  d’oposicions  d’empleats
públics.
(...)

Per l’exposat es proposa estimar la present al·legació.

III. Al·legacions realitzades per l’associació colors de ponent. col·lectiu LGTBI de Lleida

L’esmentada associació, en data 22 de febrer de 2022, sol·liciten la incorporació en el ROM d’un article on
s’especifiqui l’adaptació dels documents municipals en qüestió d’identitat de gènere, afegint “nom registral” i
“no sentit”, i la incorporació en la casella de gènere el gènere “no binari” a més de home i dona.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament, aquesta incorporació és correcta, a la llum de l’article 23.1 de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre,
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia (en endavant, LDLGBTI).

L’esmentat  precepte  estableix  que  les  Administracions  de  Catalunya  s’ha  d’establir  per  reglament  les
condicions per a què les persones transgènere i les persones intersexuals siguin tractades d’acord amb el
nom de gènere amb què s’identifiquen. També és necessari tenir  en consideració que aquesta garantia
reglamentària és necessària, entre altres requisits, per a donar compliment a la normativa sobre protecció
de dades, unes dades que són especialment protegides.

Ara bé, a efectes de observar totes les vicissituds jurídiques respecte d’aquesta petició, cal remetre’ns a
l’informe de Secretaria General de 2 de gener de 2021.

En la reunió de 21 de març, amb caràcter general hi havia consens respecte de la necessitat d’introduir el
nom sentit  i  la  casella del  gènere no binari  en la documentació administrativa de l’Ajuntament.  Ara bé,
existien, també amb caràcter general, dues posicions diferenciades en el relatiu a la seva forma d’aplicació.
D’un  costat,  s’opinava  que  era  suficient  amb  la  introducció  d’un  precepte  genèric  que  habilités
reglamentàriament a l’Ajuntament a donar compliment a la LDLGBTI. I d’un altre costat, s’opinava que era
més correcte desenvolupar aquest aspecte en un reglament específic diferent al ROM.

Consideracions jurídiques:

Des del punt de vista jurídic les dues posicions esmentades són correctes. Ara bé, cal que ens fixem que, en
gran part, l’habilitació reglamentària és precisa per dos motius: perquè ho estableix la LDLGBTI; i per donar
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compliment a la normativa de protecció de dades personals. Però al marge d’aquestes dues necessitats,
l’informe de Secretaria General de 2 de gener de 2021 –al qual ens remetem– posa de manifest molts altres
aspectes que s’ha de tenir en consideració. No obstant això, es tracta d’alguns aspectes estructurals que es
poden introduir en un precepte amb caràcter general i molts altres que, sense poder-se introduir en aquest
moment,  seria  recomanable  que  es  determinessin  mitjançant  instruments  més  flexibles  que  la  norma
reglamentària, així com acords de Ple o Decrets d’Alcaldia, segons el consens que es pretengui tenir. I
d’aquesta  manera,  deixar  en  la  norma  reglamentària  només  els  aspectes  més  substancials  d’aquesta
habilitació.

En aquest sentit, es proposa la introducció d’una segona disposició addicional que aculli aquesta obligació:

Proposta d’introducció d’una disposició addicional segona

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

(inexistent) DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
1. Als efectes de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre,
per  a  garantir  els  drets  de  lesbianes,  gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, particularment
el seu article 23, la documentació administrativa, en
els termes de l’ordenament jurídic vigent, haurà de
garantir  els  tractaments  relatius  a  la  identitat  de
gènere quant al nom sentit i al gènere no binari.
2. Les dades relatives a la identitat de gènere es
procurarà  introduir  en  la  documentació
administrativa  de  l’Ajuntament  de  Lleida  amb
caràcter complementari, protocol·lari i no substituïu
de les dades relatives a la seva identificació legal.
Aquestes dades no produiran per sí soles efectes
jurídics.
3. No s’incorporaran aquestes dades en la base de
dades relatives al padró municipal.
4. Es garantirà en tot moment la normativa relativa
a la protecció de dades personals.

Per l’exposat es proposa estimar la present al·legació.

IV. Al·legacions realitzades pel grup municipal Comú de Lleida

El  grup  municipal  Comú de Lleida,  en data  17 de gener  de 2022,  proposa la  introducció  dels  òrgans
participatius com a part de l’estructura municipal. En concret proposen modificar l’actual article 49 del ROM
introduint un apartat “h) òrgans de participació ciutadana” i afegir una nova secció relativa a aquests òrgans,
dividida en cinc articles i que regulés el següent: objecte dels òrgans participatius; tipus i nombres d’òrgans
participatius; els consells de zona; els consells sectorials; i el consell de ciutat.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament no hi hauria inconvenient per acceptar les esmentades introduccions, es tracta més aviat de
l’exercici de la potestat discrecional d’autoorganització i ha de ser un criteri d’oportunitat el que prevalgui.
Des  del  punt  de vista  jurídic,  actualment  el  ROM ja  dona  compliment  a  l’article  70  bis.1  de la  LBRL
mitjançant el que estableix la Disposició Addicional a).
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En la  reunió  de  21  de  març  semblava  no  haver-hi  consens  per  estimar  aquestes  al·legacions,  sense
perjudici de les propostes que es puguin realitzar a partir d’ara per part dels grups i regidors.

La proposta de modificació de l’articulat és la següent:

Proposta de modificació de l’article 49 i introducció de nous articles

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

Article 49. Tipologia dels òrgans complementaris
Són òrgans complementaris de la Paeria de Lleida
els següents:
a) Les comissions informatives
b) La Comissió Especial de Comptes
c) La Comissió Territorial de l’Horta
d)  La  Comissió  Especial  de  la  Transparència  e)
Altres comissions especials
f) Els grups municipals
g) La Sindicatura de Greuges
h) Altres òrgans complementaris
(...)

Article 49. Tipologia dels òrgans complementaris
Són òrgans complementaris de la Paeria de Lleida
els següents:
a) Les comissions informatives
b) La Comissió Especial de Comptes
c) La Comissió Territorial de l’Horta
d) La Comissió Especial de la Transparència
e) Altres comissions especials
f) Els grups municipals
g) La Sindicatura de Greuges
h) Òrgans de participació ciutadana
i) Altres òrgans complementaris
(...)
Secció cinquena: Altres òrgans complementaris Els
òrgans participatius
Article 68. Objecte dels òrgans participatius
Els òrgans de participació ciutadana són espais de
co-governança  oberts  a  la  participació  ciutadana
amb  funcions  consultives  i  de  decisió  segons
s’estableixi en el reglament de participació.
Article 69. Tipus i nombre d’òrgans participatius
L’ajuntament es dota d’un reglament de participació
ciutadana  que  estableix  el  nombre,  composició  i
funcions dels òrgans de participació ciutadana, que
en  tot  cas  haurà  de  contemplar  els  consells
territorials  o  de  zona,  el  consell  de  ciutat  i  els
consells sectorials.
Article 70. Els Consells de Zona
Els Consells de Zona es creen com a òrgans de
participació  ciutadana  on  es  debatran  els  temes
relatius a cada zona territorial o barri de la ciutat en
matèria  de  planificació  urbana,  assumptes
administratius, serveis municipals o altres qüestions
d’interès.
Els  Consells  de  Zona  estaran  integrats  per
l’Associació/ns  de  Veïns  de  cada  zona,
associacions  de  comerciants  i/o  empresaris,
AMPA’s  i  AFAS,  associacions  i  entitats  culturals,
altres  col·lectius,  plataformes  i  persones  a  títol
individual que vulguin participar.
Els  regidors  i  regidores  de  zona,  que  seran
nomenats pel Paer en cap, presidiran els Consells
de Zona. En el marc dels Consells podran assistir
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els  regidors  i  regidores  de  Govern  per  donar
compte,  exposar  iniciatives,  i  defensar  propostes
que afectin al barri o zona en concret. Cada grup
municipal  nomenarà  el  seu  representant  i  un
suplent  -que  no  necessàriament  haurà  de  ser
càrrec electe municipal- en cadascun dels Consells
de Zona.
Article 71. Els Consells Sectorials
Els Consells Sectorials són òrgans de participació
de les associacions i  entitats representatives dels
interessos  ciutadans  concrets  en  funció  de  llurs
objectius:  culturals,  d’edats,  de  gènere,
d’intervenció en la col•lectivitat, etc.
Correspon  a  l’alcalde  o  alcaldessa  endegar  els
processos de constitució dels Consells Sectorials.
El  funcionament  de  cadascun  dels  consells
sectorials es regularà en les seves normes internes
les  quals  contindran  com  a  mínim,  l’àmbit
d’actuació la seva composició, el règim jurídic dels
acords,  el  caràcter  dels  dictàmens,  el  quòrum
mínim d’assistència i el quòrum de votació.
L’Alcalde o alcaldessa vetllarà perquè es trameti als
Consells la informació municipal  adient  en relació
amb  l’àmbit  d’actuació  del  Consell  i,  si  s’escau,
promourà  les  reformes  que  calguin  en  els
procediments  administratius  municipals  i  en  els
circuits d’informació, a fi  i  efecte d’assegurar  una
suficient  participació  del  Consell  o  del  regidor
sectorial  en  les  decisions  administratives  que
l’afectin.
Article 72. El Consell de Ciutat
El Consell de Ciutat, és el màxim òrgan consultiu i
de  participació  de  l’Ajuntament  de  Lleida  on,
representants de la ciutat, elegits pels consells de
zona  i  sectorials,  actors  socials,  econòmics  i
representants  de  la  ciutadania,  debaten  plegats
amb els responsables polítics i  tècnics municipals
sobre els afers públics de la ciutat de Lleida.
Les funcions del Consell es recullen específicament
en  el  seu  reglament  regulador  i  s’exerceixen
mitjançant  l’elaboració  d’informes,  dictàmens  i
propostes, els quals tenen caràcter de recomanació
per  als  òrgans  del  govern  municipal.  L’abast
material  dels  informes,  dictàmens i  propostes  del
Consell  de  Ciutat  inclouen,  en  funció  de  les
preocupacions o dels interessos de la ciutadania, el
conjunt  de  les  competències  de  l’Ajuntament  de
Lleida.
(caldria reenumerar els articles)

Per l’exposat es proposa estimar la present al·legació.
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V. Al·legacions regidora no adscrita Sra. Ángeles Ribes Duarte

La regidora Sra. Ángeles Ribes realitza, en data 19 de gener de 2022, dues al·legacions concretes.

Per  un costat,  una  al·legació relacionada amb la  delegació de vot  de l’article 16.2  ROM, tot  i  que pel
contingut de l’al·legació s’entén que es refereix realment a l’article 13.2 ROM. El que s’argumenta és que la
redacció de l’esmentat precepte genera una gran inseguretat jurídica i pot posar en risc l’adopció d’acords
per part del Ple.

Consideracions jurídiques:

Pel que fa a la viabilitat o inviabilitat jurídica d’aquesta al·legació no és procedent realitzar més valoracions
en aquest moment, atès que ja es van realitzar detingudament en els informes del Vicesecretaria de 8 de
setembre de 2021 i de 17 de desembre de 2021, als quals ens remetem.

Per un altre costat, la segona al·legació consisteix en proposar un canvi en la redacció de l’article 62.3 del
ROM,  segon  paràgraf,  corresponent  als  regidors  no  adscrits,  atès  que,  considera  problemàtica  la
competència de l’Ajuntament respecte de l’organització interna dels grups polítics.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament no sembla que hi hagi problemàtica respecte a una vulneració de l’autonomia del grup per part
de l’Ajuntament, ja que el precepte que es qüestiona estableix de forma clara una regulació de minimis
respecte de les expulsions d’un membre del grup polític per part de la resta de membres de l’esmentat grup,
per tal de garantir un procediment mínim contradictori inspirat en l’article 3.2 s) de la Llei Orgànica 6/2002,
de 27 de juny, de Partits Polítics. I, el més important, és que aquesta regulació mínima és supletòria a la
normativa interna que pugui tenir cada grup polític, ja que s’aplica, com el propi art. 62.3 ROM estableix, “en
cas  de  falta  de  regulació  específica”.  Per  tant,  no  hi  ha  cap  vulneració  de  la  autonomia  en  matèria
organitzativa del propi grup, que podrà decidir regular-se de forma diferent.

En la  reunió  de 21 de març no hi  va haver  pronunciament  explícit  sobre l’adopció  o  el  rebuig  de les
al·legacions anteriors.

Per l’exposat es proposa desestimar la present al·legació.

VI. Al·legacions realitzades per part del Sr. Xavier Jordi Marin Cuspinera

El Sr. Marin, en data 20 de gener de 2022, proposa que el text del ROM es revisi lingüísticament i a aquest
efecte suggereix que ens posem en contacte amb el Consorci de Normalització Lingüística.

En la reunió del 21 de març es va acordar estimar aquesta al·legació i donar trasllat del text del ROM al CNL
per tal de realitzar la pertinent revisió lingüística.

Per l’exposat es proposa estimar la present al·legació.

VII. Al·legacions realitzades per l’Oficina Antifrau de Catalunya

En  data  1  de  març  de  2022,  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya  formula  tot  un  seguit  d’observacions  i
suggeriments.

Consideracions prèvies sobre publicitat i accessibilitat del ROM
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En matèria de publicitat, valoren molt positivament les formes i el còmput dels terminis que s’han dut a terme
per part de l’Ajuntament de Lleida en el tràmit d’informació pública del ROM

En matèria  d’accessibilitat, també valoren fàcilment la posada a disposició del text aprovat inicialment del
ROM i el conjunt de documentació relativa a la seva tramitació.

Conclusió: No suggereixen ni és procedent realitzar cap modificació sobre aquests aspectes.

Publicitat de les sessions del Ple municipal

Valoren positivament  l’article 9,  el  qual  s’alinea amb les  recomanacions  habituals  de l’Oficina,  sobre la
obligació addicional de difusió pública de les convocatòries dels Plens.

També valoren positivament els articles 9.4, 11 i 70 del  ROM, respecte al  reforç dels enregistraments i
posada a disposició de la ciutadania de les gravacions del Ple.

Recomanen preveure la publicació dels esborranys de les actes pendents d’aprovació, amb els advertiments
corresponents (art. 206 ROF). Sobre això últim, a la reunió del ROM de 21 de març es va dir que aquesta
funció ja la feia la pròpia retransmissió de la sessió plenària, per tant, no cal incloure una previsió específica.

Conclusió: no és procedent realitzar cap modificació sobre aquests aspectes.

Funcions de control del Ple

Recomanen canviar la redacció de l’article 12 del ROM, atès que es podria entendre que en el Ple només es
podrien debatre determinats decrets, però no aquells que s’adopten per delegació.

A la reunió del ROM de 21 de març es va dir que es podria adaptar l’article 12. A aquest respecte es proposa
la següent rectificació:

Proposta de modificació de l’article 12

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

Article 12. Relació de Decrets d’Alcaldia i informes
no sotmesos a votació
Un  cop  aprovades  les  actes  o  fetes  les
observacions  pertinents,  es  donarà  compte  dels
Decrets dictats per l’Alcaldia i d’aquells assumptes
que  ha  de  conèixer  el  Ple.  Per  a  una  millor
informació  de  l’acció  de  Govern,  podran
formular-se preguntes sobre el  seu contingut  que
seran contestades per la Presidència, en aquesta o
la  sessió  següent,  d’acord  al  mateix  criteri  que
s’establirà pel capítol de precs i preguntes.
D’altra  banda,  també  es  podrà  promoure  debat
sobre aquells decrets que s’indiquin a la Junta de
Portaveus.  De  la  mateixa  manera,  les  preguntes
anunciades sobre decrets  concrets  a la Junta de
Portaveus  hauran  de  ser  contestades  per  la
Presidència en el mateix Ple.
En qualsevol  cas,  els  decrets  que vagin a donar
compte al Ple es posaran a disposició dels regidors

Article 12. Relació de Decrets d’Alcaldia i informes
no sotmesos a votació
Un  cop  aprovades  les  actes  o  fetes  les
observacions  pertinents,  es  donarà  compte  dels
Decrets  i  Acords  dictats  per  qualsevol  òrgan  de
l’Ajuntament  de  Lleida  en  exercici  de  les
competències,  pròpies  o  delegades,  atribuïdes
normativament  a  l’Alcaldia  i  d’aquells  assumptes
que  ha  de  conèixer  el  Ple.  Per  a  una  millor
informació de l’acció de Govern, podran formular-se
preguntes  sobre  el  seu  contingut  que  seran
contestades  per  la  Presidència,  en  aquesta  o  la
sessió  següent,  d’acord  al  mateix  criteri  que
s’establirà pel capítol de precs i preguntes.
D’altra  banda,  també  es  podrà  promoure  debat
sobre aquells decrets que s’indiquin a la Junta de
Portaveus.  De  la  mateixa  manera,  les  preguntes
anunciades sobre decrets  concrets  a la  Junta de
Portaveus  hauran  de  ser  contestades  per  la
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i  regidores  telemàticament  en  la  aplicació
informàtica a  la  qual  es  refereix  l’article  69.2  del
present  reglament,  en  el  menor  termini  possible
des  de  la  seva  signatura  i  sempre  abans  de  la
reunió de la Junta de Portaveus.
Els acords de la Junta de Govern Local adoptat per
delegació de l’Alcaldia tindran el mateix tractament.
Les  actes  de la  Junta,  un  cop  aprovades,  seran
trameses electrònicament als grups municipals. Es
podrà  promoure  preguntes  sobre  aquests  acords
de la  mateixa  manera  que  es  contempla  per  als
Decrets d’Alcaldia.

Presidència en el mateix Ple.
En qualsevol cas, els decrets i acords que vagin a
donar compte al Ple es posaran a disposició dels
regidors i regidores telemàticament en la aplicació
informàtica  a  la  qual  es  refereix  l’article  69.2  del
present reglament, en el menor termini possible des
de la seva signatura i sempre abans de la reunió de
la Junta de Portaveus.
Els acords de la Junta de Govern Local adoptat per
delegació de l’Alcaldia tindran el mateix tractament.
Les  actes  de  la  Junta,  un  cop  aprovades,  seran
trameses electrònicament als grups municipals. Es
podrà  promoure  preguntes  sobre  aquests  acords
de la  mateixa  manera  que es  contempla  per  als
Decrets d’Alcaldia

Es proposa estimar aquest suggeriment.

Publicitat de les sessions dels altres òrgans de govern

Per una banda, assenyalen que els articles 53.4 i 54 del ROM preveu que les sessions de les comissions
informatives i la comissió especial de comptes no són públiques. Recomanen la publicitat de les sessions
d’aquests òrgans en virtut de l’article 156 TRLMRLC.

Consideracions jurídiques:

Es tracta d’una decisió discrecional. L’article 156 TRLMRLC estableix que un acord de Ple pot exceptuar la
regla general. Jurídicament no seria obligatori (ni correcte) preveure-ho en un sentit determinat en el ROM.
Com  a  molt  es  podria  reiterar  exactament  el  que  preveu  el  TRLMRLC i  deixar  marge  al  Ple  perquè
mitjançant acord pugui decidir-ho en un moment determinat. No obstant, cal tenir present que actualment,
que per acord de la Comissió Especial de Transparència de data 4 de febrer de 2022 es publica la part
dispositiva de les actes de les comissions informatives.

Es proposa desestimar aquest suggeriment

Per una altra banda, recomanen revisar les previsions de l’article 37 b) del projecte del reglament, relatiu a
la publicitat de les sessions de la Junta de Govern Local quan tractin assumptes delegats pel Ple. Sobre
això, a la reunió del ROM de 21 de març es va dir que caldria revisar aquesta qüestió.

Conclusió: és procedent modificar l’article 37 b) i 36.2 del ROM, i es proposa fer-ho en el següent sentit:

Proposta de modificació dels articles 37 b) i 36 del ROM

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

Article 36. Convocatòria i ordre del dia
(...)
2.  L’ordre  del  dia  es  facilitarà  a  tots  els  i  les
membres  de  la  Corporació  amb  una  antelació
mínima  de  dos  dies  hàbils.  Així  mateix,  des  de
Secretaria  General  se’n  facilitarà  l’acta  un  cop
aprovada.  Tant  la  convocatòria  com  l’acta  serà
comunicada en els mitjans municipals adients. En

Article 36. Convocatòria i ordre del dia
(...)
2.  L’ordre  del  dia  es  facilitarà  a  tots  els  i  les
membres  de  la  Corporació  amb  una  antelació
mínima  de  dos  dies  hàbils.  Així  mateix,  des  de
Secretaria  General  se’n  facilitarà  l’acta  un  cop
aprovada.
La  convocatòria,  l’acta  i  els  acords  presos  es
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la  publicació  i/o  publicitat  de les  actes  s’ometran
totes les dades de caràcter personal en aplicació
de la  vigent  normativa  sobre protecció  de dades
d’aquest caràcter.
(...)
Article 37. Règim de funcionament
(...)
b) Les sessions de la Junta de Govern Local no
seran públiques,  sense perjudici  de la publicitat  i
comunicació  a  les  administracions  estatal  i
autonòmica  dels  acords  adoptats.  A  més,  es
remetran les actes als membres de la corporació i
es farà la publicitat escaient tal i com es preveu en
l’article anterior.
(...)

publicaran en els mitjans municipals adients en els
termes indicats en la normativa de transparència.
En la publicació i/o publicitat de les actes s’ometran
totes les dades de caràcter personal  en aplicació
de  la  vigent  normativa  sobre protecció  de  dades
d’aquest caràcter.
En aquelles sessions que la Junta de Govern Local
adopti decisions per delegació del Ple, aquestes es
regiran respecte a la publicitat de la sessió, pel que
fa  als  assumptes  atribuïts  a  aquest  òrgan
municipal,  per  l’establert  a  l’article  9.4  d’aquest
Reglament.
(...)
Article 37. Règim de funcionament
(...)
b)  Les sessions de la Junta de Govern Local  no
seran públiques,  sense perjudici  de la publicitat  i
comunicació  a  les  administracions  estatal  i
autonòmica dels acords adoptats i sense perjudici
de les sessions d’aquest òrgan o part  d’aquestes
en les quals s’adoptin acords per delegació del Ple.
A més, es remetran les actes als membres de la
corporació i es farà la publicitat escaient tal i com
es preveu en l’article anterior.(...)

Es proposa estimar aquest suggeriment

Dotació econòmica dels grups municipals

Amb  caràcter  general,  sobre  aquest  tema,  regulat  en  l’article  64.1  del  ROM,  realitza  una  sèrie  de
recomanacions que les podem dividir en dos grans blocs i que pivoten sobre una idea comuna: aprofitar per
desenvolupar més l’esmentat article. Els dos blocs serien els següents:

Per un costat, es realitzen recomanacions sobre el retiment de comptes dels grups polítics al Ple.

En primer lloc, aconsellen que s’entri a concretar, com a mínim, el següent:

El format dels comptes;

La periodicitat de requeriment per part del Ple;

Funcionament de la sessió de control;

Conseqüències de la presentació no adequada de la justificació;

En  segon  lloc,  suggereixen  que  es  defineixi  el  destí  permès  per  a  les  dotacions  econòmiques  de
l’Ajuntament, tenint en consideració la jurisprudència que estableix que només es poden considerar com
admissibles les despeses directament vinculades al funcionament del grup.

Consideracions jurídiques:
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Jurídicament, les dues propostes anteriors  respecte a les recomanacions sobre el  retiment  de comptes
serien viables, quedant a valoració de política el seu desenvolupament. També es pot optar –com ho fa
parcialment  ja  el  ROM–  a  remetre’s  respecte  a  aquesta  regulació  al  Cartipàs.  El  cartipàs  és  un  acte
administratiu que s’adopta mitjançant acord de Ple, i seria una manera més flexible de regular-ho.

Conclusió: sobre aquest tema no es va adoptar una decisió concreta en la reunió del 21 de març.

Per un altre costat, es recomana també incorporar  obligacions expresses de publicitat activa dels grups
municipals, relacionades amb aquesta dotació econòmica.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament, aquestes obligacions ja es podien deduir de l’article 15 de la LTBGCat (tal i com defensa la
GAIP) i estan específicament previstes a l’article 45 del seu Reglament. Per tant, no és recomanable reiterar
el ja previst a una norma de rang superior.

Conclusió: Sobre aquest aspecte es va dir generalment que no calia aquesta incorporació, sense perjudici
de les propostes concretes que puguin realitzar els grups i regidors.

Per al cas en el qual es volgués acollir alguna d’aquestes recomanacions en l’article 64.4 del ROM, aquest
podria quedar de la forma següent:

Proposta de modificació de l’article 64.4

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

Article  64.  Dotacions  materials  pel  seu
funcionament
(...)
4.  Els  grups  municipals  han  de  portar  una
comptabilitat  específica  de  la  dotació  a  què  es
refereix  aquest  article,  que  han  de  posar  a
disposició del  Ple municipal  en la periodicitat que
determini  el  cartipàs  i,  en  tot  cas,  sempre  que
aquest ho sol·liciti.

Article  64.  Dotacions  materials  pel  seu
funcionament
(...)
4.  Els  grups  municipals  han  de  portar  una
comptabilitat  específica  de  la  dotació  a  què  es
refereix  aquest  article,  que  han  de  posar  a
disposició  del  Ple  municipal  en  les  condicions  i
periodicitat que determini el  cartipàs i, en tot cas,
sempre que aquest ho sol·liciti.

Es proposa estimar aquest suggeriment.

Estatut de les persones que ocupen càrrecs electes

En aquest apartat es tindran en consideració només les al·legacions concretes que l’escrit realitza, no les
remissions a documents molt més amplis, com ho són les valoracions que fan (per remissió) respecte dels
drets de caràcter econòmic.

Dedicació parcial. S’insisteix en que s’incorpori en el text del ROM la obligació de motivar de manera clara i
suficient les resolucions i/o acords pels quals s’acorden els règims de dedicació i les retribucions derivades,
atès que és una potestat discrecional que ha d’estar sempre motivada en criteris tècnics i objectius.

Consideracions jurídiques:

Si bé és cert el que es posa de manifest, des del punt de vista jurídic, la necessitat de motivació és una
norma en l’exercici de potestats discrecionals, en virtut de l’article 35.1 i) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú. No és imprescindible reiterar-ho específicament en el ROM, a excepció
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que  es  vulgui  fer  referència  expressa  a  aquest  aspecte  i  donar-li  d’aquesta  manera  una  rellevància
destacada.

Però si s’aprofundeix més en aquesta qüestió cal dir que el cartipàs municipal, en el punt “1” del seu apartat
III, dedicat el règim econòmic dels membres de la corporació ja indica que “Podran accedir a la dedicació
parcial fins a un màxim del 50% de la jornada tots els regidors i regidores de la corporació, sempre que es
justifiqui la necessitat d’exercir el càrrec amb un determinat percentatge de dedicació parcial”

En la reunió de 21 de març es va decidir no incorporar cap previsió expressa sobre aquest aspecte, sense
perjudici de les propostes concretes que puguin realitzar els grups o regidors.

També en seu de dedicació parcial, l’Oficina realitza algunes recomanacions d’aplicació d’aquesta normativa
i  indica  com s’ha  dut  a  terme per  la  jurisprudència  en  aquestes  ocasions.  Es  tracta,  per  tant,  d’unes
observacions d’aplicació posterior de la norma, i  no de recomanacions de canvi  en el  ROM. Així  es va
entendre també en la reunió de 21 de març.

Assistència a òrgans col·legiats (art. 78 ROM). En primer lloc, realitzen diverses recomanacions en el sentit
que no es poden cobrar quanties econòmiques en concepte d’assistències que no corresponguin a òrgans
col·legiats de la Corporació ni tampoc a òrgans dels quals no formi part un determinat regidor. També es
tracta  d’unes  observacions  d’aplicació  posterior  de  la  norma,  però  sobre  aquest  aspecte  no  proposen
regulació concreta alguna.

En segon lloc, recomanen regular “al  Reglament orgànic o a les bases d’execució del  pressupost” com
s’haurà de procedir en els supòsits d’assistència parcial a les sessions.

I, en tercer lloc, recomanen incorporar en els reglaments orgànics municipals previsions encaminades a
limitar  la  possibilitat  que  es  reconeguin  diferències  quantitatives  en  concepte  d’assistències  entre  les
persones que ocupen càrrecs electes o, si més no, motivar aquestes diferències.

A la  reunió  del  21 de març no es  va prendre cap decisió  concreta,  però en general  hi  va  haver  una
predisposició  favorable  per  acollir  les  recomanacions  establertes  en  segon  lloc  respecte  a  regular  els
supòsits d’assistència parcial a les sessions.

Recollint aquestes al·legacions, es proposa modificar l’article 78 del ROM de la següent forma:

Proposta de modificació de l’article 78

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT

Article 78. Assistències
Els  i  les  membres  de  la  Corporació  que  no
exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o
parcial,  podran  rebre  les  quantitats  que  es
determinin  en  concepte  d’assistències  en  els
termes previstos per aquest Reglament, per l’acord
del cartipàs municipal i per les bases d’execució del
pressupost. Aquest concepte retribuirà de manera
efectiva i amb la mateixa quantitat l’assistència dels
regidors i  regidores a cadascuna de les sessions
dels òrgans municipals.

Article 78. Assistències
1.  Els  i  les  membres  de  la  Corporació  que  no
exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o
parcial,  podran  rebre  les  quantitats  que  es
determinin  en  concepte  d’assistències  en  els
termes previstos per aquest Reglament, per l’acord
del cartipàs municipal i per les bases d’execució del
pressupost. Aquest concepte retribuirà de manera
efectiva i amb la mateixa quantitat l’assistència dels
regidors i  regidores a cadascuna de les sessions
dels òrgans municipals.
2.  En  el  cas  d’assistència  parcial  a  les  sessions
dels òrgans municipals, la retribució haurà de ser
proporcional  a  la  participació  efectiva,  de
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conformitat  amb  els  mètodes  de  càlcul  que
s’estableixin  en  les  bases  d’execució  del
pressupost.

Es proposa estimar aquesta al·legació

Indemnitzacions. Respecte a l’article 77 del ROM que regula les indemnitzacions per les despeses efectives
ocasionades  en  l’exercici  del  càrrec  realitzen  alguns  suggeriments  d’aplicació  de  les  mateixes,  sense
realitzar recomanacions de modificació del ROM.

Per tant, no és procedent realitzar cap modificació de l’article 77 ROM.

Es proposa desestimar aquesta al·legació

Conflictes d’interès. Respecte a l’article 81 del  ROM, pel  que fa a les declaracions de béns i conflictes
d’interessos, proposen el següent:

d.1) En primer lloc, preveure els tràmits que cal seguir davant un incompliment dels deures de presentació,
actualització  o  veracitat  de  les  declaracions,  així  com  les  eventuals  conseqüències  i  responsabilitats
derivades. Aconsellen, a més a més, fixar l’actualització de la declaració com un requisit previ perquè els
òrgans de govern acceptin l’alta, la baixa o la variació en l’atribució de responsabilitats de govern dels
regidors i regidores.

Consideracions jurídiques:

Abans  d’incorporar  aquesta  previsió  s’hauria  d’estudiar  si  això  és  conforme  jurídicament  amb  el  nucli
essencial del dret a la representació política. En relació a aquest punt, cal indicar que l’Ajuntament de Lleida
té en vigor el Reglament del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida, l’aprovació definitiva del qual
es va publicar al BOP de Lleida de num. 247 de 24 de desembre de 2015, el qual, d’acord amb la seva
exposició  de  motius  indica  que:  “respon  a  la  voluntat  de  disposar  d’una  norma  interna  que  reguli  el
funcionament i la gestió del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida, així com els corresponents
models de declaració i la forma de fer-ho públic, tot això dins el procés d’adequació a les obligacions que
conte la normativa de transparència, accés a la informació pública i bon govern, tant la Llei 19/2013, de 9 de
desembre,  estatal,  com la Llei  19/2014, de 29 de desembre,  de la Generalitat  de Catalunya” Per  tant,
aquesta matèria, en tot cas, i  per una qüestió de seguretat jurídica, s’hauria d’incloure en una eventual
modificació d’aquest Reglament del Registre d’Interessos.

Sobre aquest tema no es va prendre una decisió concreta en la reunió de 21 de març, sense perjudici de la
possibilitat dels grups i regidors d’aportar alguna proposta.

Es proposa desestimar aquesta al·legació

d.2) En segon lloc, recomanen matisar el redactat de l’article 81 del projecte del Reglament, el qual només
identifica com a obligats a formular declaració als “regidors i regidores”, per aplicar l’apartat 2 de la DA 15a
de la LBRL i incloure també al “personal directiu local” i “els funcionaris de les corporacions locals amb
habilitació de caràcter estatal que hagin estat proveïts mitjançant lliure designació en atenció al caràcter
directiu de les seves funcions o a l’especial responsabilitat que assumeixen”.

Consideracions jurídiques:
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Jurídicament seria correcte incorporar aquesta recomanació, atesa la claredat de la DA 15a de la LBRL.
Tanmateix aquesta qüestió ja es regula en l’esmentat Reglament del Registre d’Interessos de l’Ajuntament
de Lleida, al que ens hi remet el mateix article 81.3, l’aprovació definitiva del qual es va publicar al BOP de
Lleida de núm. 247 de 24 de desembre de 2015, en el seu article 2 que fa referència als subjectes obligats a
declarar, establint que les persones obligades a fer la declaració són:

a) Membres electes de la Corporació.

b) Funcionaris/es d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional que ocupin llocs de treball que
hagin estat proveïts mitjançant lliure designació.

c) Personal directiu, entenent-se com a tal i als efectes del Registre d’Interessos, els que tinguin aquesta
classificació dins l’estructura que s’aprovi en el cartipàs municipal i d’acord amb el que s’estableix en l’article
13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i l’article 306 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Es proposa desestimar aquesta al·legació

d.3)  En  tercer  lloc,  pel  que fa  a  l’obligació  de publicar  les  declaracions  al  Portal  de la  Transparència,
recomanen revisar  l’article 81.4  del  ROM, el  qual  determina que les  declaracions  dels  membres  de la
Corporació publicades al portal de transparència seran actualitzades anualment, en la mesura que podria
entrar en contradicció amb les previsions de l’article 6.1 b) de la LTBGCat, que obliga a les administracions
a  garantir  que  la  informació  subjecta  a  obligacions  de  publicitat  activa  es  difon  de  manera  constant  i
s’actualitza permanentment.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament, no sembla haver-hi contradicció entre l’article 81.4 del ROM i l’article 6.1 b) de la LTBGCat, ja
que mentre el primer dels articles estableix que les declaracions “seran actualitzades anualment”, l’article
6.1 b) LTBGCat, si bé estableix que la informació pública s’ha de difondre “de manera constant i s’actualitza
permanentment”, després afegeix que aquesta difusió també s’ha de realitzar “amb indicació expressa de la
data en què s’ha actualitzat  per  darrera vegada i,  si  és  possible,  de la  data  en què s’ha  de tornar  a
actualitzar”. És precisament això últim que s’encarrega de fer l’article del ROM, establir una determinada
periodicitat, ja que, ara per ara, no és viable ni possible una actualització d’aquestes dades en temps real.
Com a molt, es podria revisar o matisar aquella periodicitat, establint un altre termini, o fins i tot adaptar el
text  del  Reglament  a  l’article  6.1  b),  però  en  principi  l’establert  actualment  a  l’article  81.4  ROM seria
jurídicament correcte.

No obstant, cal tenir present que el Reglament del Registre d’Interessos de l’Ajuntament de Lleida, ja regula
en el seu article 7e aquests aspectes destacant del mateix el següent:

B) Publicitat

 Les dades essencials de les declaracions presentades pels subjectes obligats a declarar es publicaran en el
web municipal, segons els models que s’aprovin pel Ple municipal per a la publicació del resum de les
declaracions  que  s’inscriuen  en  la  secció  1ª  Registre  d’Activitats  i  en  la  secció  2ª  Registre  de  Béns
Patrimonials. Aquesta publicació s’efectuarà anonimitzant  les dades referents a la localització de béns i
aquelles altres que puguin afectar a la privacitat i seguretat dels seus titulars.

Els  terminis  previstos  per  a  la publicació en el  web municipal  de les dades que figurin  en el  Registre
d’Interessos, d’acord amb els models aprovats pel Ple seran els següents:
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- Tres mesos des de la data en què es presentin les declaracions de pressa de possessió, accés al càrrec,
cessament o renúncia per qualsevol de les causes previstes.

- Fóra dels casos anteriors, anualment s’efectuarà una publicació durant el mes de març que contindrà totes
les declaracions i actualitzacions presentades durant l’any immediatament anterior.

 Per aquest motiu, durant el mes de gener de cada any, des de la Secretaria General es remetrà, per mitjans
electrònics,  a  cadascun dels  subjectes  obligats  a  declarar  i  que figurin  en  el  Registre  d’interessos  del
corresponent mandat, les seves darreres declaracions d’activitats i béns patrimonials, atorgant un termini
per a la seva revisió i/o actualització. La resposta per part d’aquests subjectes obligats a declarar es podrà
efectuar també per mitjans electrònics, amb signatura electrònica, aportant l’actualització o indicant que les
seves dades no han sofert variació. Transcorregut aquest termini es procedirà a la seva publicació a la web
municipal, conforme als models previstos.

No obstant, en la reunió de 21 de març no es va prendre cap decisió concreta a aquest respecte.

Es proposa desestimar aquesta al·legació

d.4)  En  quart  lloc,  aconsellen  establir  en el  ROM el  deure  d’abandonar  la  sala  quan es  deliberi,  voti,
decideixi o executi algun assumpte en relació amb el qual existeix un motiu d’abstenció.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament seria adequada la incorporació d’aquesta al·legació atès que tant la LTBGCat, el  ROF i la
jurisprudència són clars en aquest sentit.

En la reunió de 21 de març no es va prendre cap decisió concreta a aquest respecte,

Es proposa estimar aquesta al·legació

d.5) En cinquè i últim lloc, aconsellen que s’incorpori en el ROM les previsions de l’article 75.8 de la LBRL, el
qual preveu que durant dos anys següents a la finalització del mandat dels representants i directius locals
que hagin ostentat  responsabilitats  executives  en el  govern local  els  seran d’aplicació les limitacions a
l’exercici d’activitats privades previstes per als càrrecs de l’AGE.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament, igual que s’ha assenyalat en supòsits anteriors, és desaconsellable des d’una perspectiva de
tècnica  normativa  la  reproducció  de  preceptes  establerts  en  normativa  de  rang  superior  i  plenament
aplicables, com ho és l’article 75.8 de la LBRL.

Sobre aquest aspecte, en la reunió de 21 de març es va dir que no feia falta introduir al ROM aquestes
previsions, sense perjudici de la proposta d’alternatives per part dels grups i regidors.

Es proposa desestimar aquesta al·legació

Arran d’aquests suggeriments en matèria de conflictes d’interès, i d’acord amb la reunió de 21 de març, es
proposa revisar l’article 80 del ROM de la següent manera:

Proposta de modificació de l’article 80

TEXT ANTERIOR TEXT PROPOSAT
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Article 80. Règim d’incompatibilitats de les 
regidores i regidors
(...)
2. Els i les membres de la Corporació Municipal 
han d’abstenir-se de participar en la deliberació, 
votació i execució de qualsevol assumpte en el 
qual tingui un interès personal o hi concorri alguna 
de les causes a les que es refereix la legislació de 
procediment administratiu.

Article 80. Règim d’incompatibilitats de les 
regidores i regidors
(...)
2. Els i les membres de la Corporació Municipal 
han d’abstenir-se de participar en la deliberació, 
votació i execució de qualsevol assumpte en el qual
tingui un interès personal o hi concorri alguna de 
les causes a les que es refereix la legislació de 
procediment administratiu.
Les membres dels òrgans municipals que incorrin 
en alguna causa d’abstenció tenen el deure 
d’abandonar la sessió durant la deliberació, vot, 
decisió o execució d’algun assumpte relacionat 
amb el motiu d’abstenció.

Accés a la informació pública

Sobre el  règim establert  als  articles 82 a 85 del  ROM, respecte al  dret  d’accés a la informació de les
persones que ocupen càrrecs electes, recomanen recordar en el ROM que el dret d’accés a la informació
per part de les persones que ocupen càrrecs electes també comprèn el d’obtenció de còpies.

Consideracions jurídiques:

Jurídicament  seria  correcta  aquesta  incorporació  tant  com no  fer-ho,  atès  que,  com estableix  el  propi
informe de l’Oficina Antifrau, el dret de còpia no és incondicional. Atesa la seva gran casuística, hi poden
haver moltes situacions en les quals aquest dret de còpia no hi és. De totes formes, es podria incorporar el
dret d’obtenció de còpia com a regla general i assenyalar com a excepció els límits que normativament hi
poguessin haver, amb caràcter general.

No obstant, en la reunió de 21 de març es va dir que no calia realitzar alguna modificació sobre aquest
aspecte, sense perjudici de la possibilitat dels grups i regidors de realitzar propostes alternatives.

Es proposa desestimar aquesta al·legació

Essent els acords adoptats els següents:

1r. Estimar les al·legacions presentades pels grups municipals de l’Ajuntament de Lleida D’ERC-AM i JXCAT
LLEIDA en els termes previstos en la part expositiva de la proposta, incorporant-les al redactat definitiu del
Reglament Orgànic Municipal.

2n. Estimar les al·legacions presentades per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Lleida (ERC-AM,
PSC, JXCAT LLEIDA, COMÚ DE LLEIDA, PP, C’s) i per part del regidor no adscrit, Sr. Sergio González
Arroyo en els termes previstos en la part expositiva de la proposta, incorporant-les al redactat definitiu del
Reglament Orgànic Municipal.

3r. Estimar les al·legacions presentades per l’Associació Colors de Ponent. Col·lectiu LGTBI de Lleida en els
termes previstos en la part expositiva de la proposta, incorporant-les al  redactat definitiu del  Reglament
Orgànic Municipal.

4t. Estimar les al·legacions presentades pel grup municipal COMÚ DE LLEIDA en els termes previstos en la
part expositiva de la proposta, incorporant-les al redactat definitiu del Reglament Orgànic Municipal.
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5è.Desestimar l’al·legació presentada per la regidora no adscrita, Sra. Angeles Ribes Duarte, relacionada
amb la delegació de vot  de l’article 16.2 del  ROM, en els  termes previstos en la part  expositiva de la
proposta.

6è. Desestimar l’al·legació presentada per la regidora no adscrita, Sra. Angeles Ribes Duarte, consistent en
proposar un canvi en la redacció de l’article 62.3 del ROM, 2n paràgraf, en els termes previstos en la part
expositiva de la proposta.

7è.  Estimar  les  al·legacions  presentades  per  part  del  Sr.  Xavier  Jordi  Marín  Cuspinera en  els  termes
previstos en la part expositiva de la proposta.

8è. Estimar les següents al·legacions i suggeriments presentats per l’Oficina Antifrau de Catalunya, relatives
als apartats i subapartats que s’enumeren a continuació i en els termes previstos en la part expositiva de la
proposta, incorporant-les al redactat definitiu del Reglament Orgànic Municipal:

3. Funcions de control del Ple.

4.b) relativa a la publicitat de les sessions de la Junta de Govern Local.

5. Dotació econòmica dels grups municipals.

6. Estatut de les persones que ocupen càrrecs electes. Apartats i subapartats següents:

b) Assistència a òrgans col·legiats

d.4) Deure d’abandonar la sala

9è. Desestimar les següents al·legacions  i  suggeriments presentats  per  l’Oficina Antifrau de Catalunya,
relatives  als  apartats  i  subapartats  que  s’enumeren  a continuació  i  en  els  termes  previstos  en  la  part
expositiva de la proposta:

4.a) relativa a la publicitat de les sessions de les comissions informatives i la comissió especial de comptes.

6. Estatut de les persones que ocupen càrrecs electes. Apartats i subapartats següents:

c) Indemnitzacions

d.1) relatiu als tràmits que cal seguir davant un incompliment dels deures de presentació, actualització o
veracitat de les declaracions de béns i conflictes d’interessos.

d.2) relatiu als obligats a formular declaracions

d.3) relatiu a la publicitat activa de les declaracions del registre d’interessos

d.5) relatiu a l’aplicació de les limitacions a l’exercici d’activitats privades

7. Accés a la informació pública

10è. Aprovar definitivament el text del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Lleida, segons el
text que s’annexa a aquest acord, condicionant la seva eficàcia a la seva revisió lingüística per part del
Consorci de Normalització Lingüística.
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- Remetre el text del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Lleida al Consorci de Normalització
Lingüística per a la seva revisió lingüística.

- Un cop efectuada la revisió lingüística per  part  del  Consorci  de Normalització Lingüística, publicar  els
presents acords i el text íntegre del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Lleida en el Butlletí
Oficial de la Província i el tauler d’edictes de l’Ajuntament, i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya la referència del  Butlletí  Oficial de la Província en què se n’hagi publicat íntegrament el  text.
L’entrada en vigor serà un cop hagin transcorregut quinze dies hàbils a partir de la seva total publicació,
d’acord amb el previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

- Notificar aquest acord a les persones i entitats que han presentat al·legacions i suggeriments durant el
tràmit d’informació pública.

- Comunicar aquest acord a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, als efectes
previstos en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

- Difondre  el  contingut  d’aquest  acord  en  compliment  del  principi  de transparència,  mitjançant  la  seva
publicació actualitzada i permanent en  la seu electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que
disposen la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon Govern, i la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern de Catalunya.”

Contra els acords anteriors, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l’endemà de la data de la publicació d’aquest  edicte, d’acord amb el  que disposen els
articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.

Lleida, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Miquel Pueyo París

Reglament orgànic municipal de l’ajuntament de Lleida

Exposició de motius

I

El poder normatiu amb caràcter orgànic en l’àmbit local

El poder normatiu en l’àmbit local és conseqüència de la proclamació del principi d’autonomia local derivat
de l’article 137 de la Constitució Espanyola de 1978 (en endavant, CE) i posteriorment el trobem en diferents
preceptes de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (en
endavant, EACat). Aquest principi ha estat desenvolupat expressament en els articles 1, 2 i 7.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LBRL), ja que sense anar més
lluny, tal com destaca el seu preàmbul, “[c]omo demuestra nuestra historia y proclama hoy la Constitución,
decir  régimen  local  es  decir  autonomía”.  Més  concretament,  la  potestat  normativa  dels  ens  locals  és
reconeguda en l’article 4 de la LBRL i  prima facie és una potestat que s’ha d’exercir  en l’àmbit de les
competències municipals.

Ara bé, és cert que això no s’ha d’interpretar literalment. Com a conseqüència dels principis garantits en la
Carta europea d’autonomia local de 15 d’octubre de 1985, la doctrina jurisprudencial ha obert el camí a la
tesi de la vinculació negativa, tenint en compte que per exercir les competències normatives als ens locals
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no els cal una habilitació específica en cada àmbit sectorial en el qual es dicta una ordenança, sinó que és
suficient que aquesta competència no estigui exclosa o que no contravingui a la corresponent legislació,
estatal o autonòmica d’aplicació.

Una de les potestats clau que deriven de l’autonomia local és la d’autoorganització prevista en els articles 4 i
20  de  la  LBRL.  Arran  de  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l’Administració local es va atribuir un paper preponderant a la legislació estatal i autonòmica. No obstant
això, la sentència del Tribunal Constitucional de 3 de març de 2016 (núm. 41/2016) es va encarregar de
destacar la importància de la potestat d’organització des del punt de vista de l’autonomia local, en el sentit
d’assenyalar  que  l’organització  dels  ajuntaments  afecta  clarament  la  seva  autonomia,  que  està
constitucionalment garantida i que la legislació sobre règim local ha d’assegurar espais a l’autoorganització
local.

Als dos punts anteriors, s’hi sumen dos elements addicionals que d’entrada poden semblar antagònics. Per
una banda, la gran ebullició normativa i jurisprudencial que en els últims anys ha planat, de forma més o
menys directa, sobre l’esfera del règim jurídic local. I, per una altra banda, la idea que l’ordenament jurídic
actual no arriba a totes les parcel·les de l’organització municipal.

D’aquí  que,  molt  temps després de l’aprovació del  Reglamento interior  del  Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Lérida de l’any  1886 mitjançant  el  qual  es  regulava  el  règim de sessions  de la  corporació
municipal  de la restauració, es torni  imprescindible aprovar  aquest  primer Reglament orgànic  general  a
l’Ajuntament de Lleida.

Aquest Reglament és una norma que es divideix en tres títols: el títol preliminar, regulador de determinades
disposicions generals; el títol primer, regulador de l’organització institucional de l’Ajuntament, i el títol segon,
regulador de l’estatut dels membres de la corporació municipal. Finalment, conté una disposició addicional,
una disposició derogatòria i una disposició final.

II

Organització  institucional  de  l’Ajuntament  de  Lleida:  òrgans  de  govern  municipal,  altres  òrgans  i
funcionament electrònic

***

Al marge del títol preliminar, que té per objecte l’establiment de cinc disposicions generals d’aplicació de
l’esmentat  Reglament,  el  títol  primer  s’encarrega  de  regular  l’organització  institucional  de  l’Ajuntament.
Aquest últim títol es divideix en tres capítols corresponents respectivament als òrgans de govern municipal;
als  òrgans  complementaris,  de representació,  assessorament  i  control;  i  al  funcionament  electrònic  i  a
distància de les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans de l’Ajuntament de Lleida.

El primer dels capítols estableix les normes de funcionament de bona part dels òrgans necessaris en els
municipis de règim comú de la dimensió de l’Ajuntament de Lleida, això és, el Ple, l’alcalde o alcaldessa, els
tinents i les tinentes d’alcalde, la Junta de Govern Local, els regidors i regidores que tenen delegacions i el
sistema de delegacions de competències.

Pel  que fa a la regulació del  Ple de l’Ajuntament, cal  destacar  la introducció en l’article 13.2, relatiu a
l’adopció dels acords, de la possibilitat del vot delegat o per mitjans electrònics de les regidores i regidors
membres  d’aquest  òrgan  col·legiat.  La  finalitat  d’aquestes  possibilitats  és  adaptar  les  normes  de
funcionament  local  a  la  realitat  social  i  jurisprudencial  actual.  Si  bé el  vot  dels  regidors  i  regidores  és
indelegable  de conformitat  amb el  principi  constitucional  que manté l’article 79.3  de la CE,  que els  és
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d’aplicació en tant que opera sobre una concreta manifestació del dret fonamental recollit en l’article 23.1
CE, també ho és que aquesta és la regla general. Així es va pronunciar el Tribunal Constitucional en la seva
sentència  de  12  de  febrer  de  2019  (núm.19/2019)  en  apuntar  que  les  funcions  representatives  s’han
d’exercir, com a regla general, de forma personal i presencial.

No obstant això, el mateix tribunal ha admès la possibilitat de desplaçar aquest principi justificant-ho en la
“necesidad de salvaguardar un bien constitucional merecedor de mayor protección”. El desplaçament s’ha
d’observar amb caràcter restrictiu i excepcional, quan es donin, com a mínim, les següents condicions: ha
de superar el test de proporcionalitat, cal justificar que és l’únic mecanisme capaç de preservar l’equilibri
entre el ius in officium i l’altre bé constitucional en joc i, a més a més, quan quedi acreditada prèviament la
impossibilitat d’acudir a la votació per mitjans electrònics i a distància.

De forma similar, cal interpretar la presencialitat de les persones membres del Ple al saló de plens, en el
sentit que es tracta d’una norma general que no admet una altra excepció que la que estableixi la legislació
vigent  o,  en  aquest  cas,  el  Reglament  orgànic  municipal  sempre  que  hi  concorrin  circumstàncies
excepcionals o de força major. En aquest últim cas, és necessari que el vot realitzat sense ser present al
saló de plens s’emeti de tal forma que es garanteixi que expressa la voluntat del regidor o de la regidora
absent i no la d’una tercera persona que actua en el seu nom.

***

El segon capítol instrumenta els òrgans complementaris, òrgans de representació, assessorament i control.
L’article  49  enumera,  entre  altres,  les  comissions  informatives,  la  Comissió  Especial  de  Comptes,  la
Comissió  Territorial  de  l’Horta,  la  Comissió  Especial  de  la  Transparència,  els  grups  municipals  o  la
Sindicatura de Greuges.

Si  bé les comissions informatives  del  Ple i  la  Comissió Especial  de Comptes  són òrgans necessaris  a
l’Ajuntament  de Lleida en virtut  del  que estableix  l’article  20.1  apartats  c)  i  e)  de la LBRL,  per  motius
sistemàtics és més adequada la seva ubicació en el capítol segon del títol primer a efectes de diferenciar-los
dels òrgans de govern municipal stricto sensu.

També s’inclou en l’esmentat  capítol  una regulació més detallada dels  grups polítics municipals, en els
articles 60 a 65. En aquests preceptes es pretén donar resposta a alguns buits normatius que es poden
produir al si dels grups municipals en la vessant que afecta la naturalesa jurídica pública de les entitats
esmentades. La falta d’una regulació suficient en la LBRL i el 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 (TRLMRLC), ha portat una notable
divisió  en  la  doctrina  i  la  jurisprudència,  quant  a  la  naturalesa  jurídica  d’aquests  grups  i  els  efectes
consegüents que pot produir en la seva participació en la vida municipal.

Malgrat aquesta perspectiva, se’n poden destacar tres característiques essencials que justifiquen el  seu
tractament en el marc d’aquesta norma. En primer lloc, es tracta d’uns grups marcats per una forta base
associativa  però  que  tenen  una  dimensió  pública  i  administrativa  rellevant  com  a  figura  integrada  en
l’organització municipal.  En segon terme, de la jurisprudència constitucional  se’n desprèn que es tracta
d’una  figura  jurídica  que  té  certa  autonomia  respecte  dels  partits  polítics  com  també  respecte  de  la
corporació municipal, la qual cosa obliga a cercar l’equilibri entre l’autonomia i els vincles inevitables de la
tríada esmentada. Això porta a la tercera idea i és que el control de l’actuació dels grups municipals es troba
a cavall entre el dret privat i el dret administratiu, havent-se d’acudir a un cos normatiu o a un altre en funció
d’on es pugui encabir una actuació concreta.

Per aquests motius, entre altres elements, s’ha optat per regular en aquest Reglament la diferent casuística
que hi pot haver amb el pas de regidores i regidors que formen part d’un grup municipal a la condició de
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regidor  o  regidora  no adscrit.  Particularment,  respecte d’aquest  tema,  s’han  tingut  en  consideració  els
diferents supòsits que poden donar lloc a aquesta circumstància a la llum de la dualitat de voluntats que pot
tenir  un determinat grup i el  partit  polític al qual representa. En aquest sentit,  s’ha procurat afegir unes
normes supletòries a les que puguin establir els mateixos grups municipals o l’ordenament jurídic vigent per
a les expulsions que poden realitzar els grups municipals, respectant la prevalença de la voluntat de la
majoria de les persones que els integren. Es tracta d’unes normes  de  mínims, a efectes de garantir un
contingut  essencial  del  dret  a la defensa i  el  principi  de contradicció que també està previst  en la Llei
orgànica 6/2002, de 28 de juny, de partits polítics, per tal d’equilibrar la posició dels membres del  grup
municipal amb independència de qui és qui en decideix l’expulsió.

***

El tercer dels capítols és el que introdueix el règim jurídic de funcionament de les sessions dels òrgans de
govern i  altres òrgans de l’Ajuntament  de Lleida per  mitjans electrònics. La necessitat  d’incorporar una
normativa de funcionament electrònic dels òrgans municipals està justificada per l’impuls de l’administració
electrònica  per  part  de l’ordenament  jurídic.  En  són  exemplificatives  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  de
procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC) i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, o el Real decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el
Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Amb aquest capítol es pretén establir un conjunt de criteris generals per ordenar el funcionament electrònic
de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament, especialment quan es realitzin a distància de forma
total o parcial. Aquests preceptes tindran la consideració d’especialitats respecte del funcionament ja regulat
amb caràcter ordinari per a cada uns dels òrgans de referència.

S’incorpora la previsió de l’article 46.3 de la LBRL de celebrar sessions plenàries per mitjans electrònics i
telemàtics quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu o de catàstrofes
públiques  que  impedeixin  o  dificultin  de  forma  desproporcionada  el  funcionament  normal  del  règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats. S’amplia aquesta possibilitat a aquells supòsits en els
quals els esdeveniments anteriors no afectin la totalitat dels regidors i regidores. Es posa èmfasi que és
l’òrgan  competent  de  convocar  les  sessions,  el  que  determina,  en  cada  convocatòria,  el  sistema  de
videoconferència o similar, amb el benentès que, en tot cas, ha de complir amb els requisits de seguretat
tecnològica, d’efectiva participació política de les persones que l’integrin, de validesa del debat i de votació
dels acords que s’adoptin, de conformitat amb la LBRL.

També  es  regulen,  entre  altres  qüestions,  determinades  normes  de  funcionament  electrònic  de  la
convocatòria de les sessions del Ple, del seu desenvolupament, de les deliberacions del Ple i d’altres òrgans
així com de les votacions. Pel que fa a les convocatòries del Ple, s’estableix l’ús de sistemes i instruments
informàtics o telemàtics no només per a la convocatòria en si mateixa, sinó també per a la consulta de les
resolucions de l’Alcaldia i dels esborranys i el text definitiu de les actes. De manera idèntica es determina
que tota la documentació relacionada amb la convocatòria s’ha de notificar de forma electrònica, i s’entén
com a efectuada un cop es posa a disposició en la plataforma que determini el Ple en el cartipàs municipal.
La notificació realitzada d’aquesta forma s’entén com a vàlida amb independència de la pràctica de l’avís de
notificació enviat al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic de la persona interessada.

III

L’estatut dels membres de la corporació municipal

Finalment,  en  el  títol  segon  d’aquest  Reglament,  s’ha  establert  l’estatut  jurídic  dels  membres  de  la
corporació municipal: els regidors i regidores. En els quatre capítols que formen part d’aquest títol es pretén
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regular els drets i deures de les persones membres de la corporació municipal; el règim de dedicacions i
drets econòmics; les incompatibilitats i el registre d’interessos; així com els drets d’informació i participació
en el govern municipal.

De tots aquests aspectes és procedent destacar l’establiment del deure de les persones membres de la
corporació  municipal  de relacionar-se electrònicament  amb l’Ajuntament  de Lleida,  un deure recollit  en
l’article 79.1 e). Amb aquesta previsió, es pretén dotar l’esmentada obligació de caràcter orgànic i general,
utilitzant la via oberta pels articles 14.2 e) i 14.3 de l’LPAC. Els i les membres de la corporació municipal,
malgrat no tenir l’estatut d’empleat públic, tenen una vinculació especial amb l’Ajuntament de Lleida per raó
de la seva professió i dedicació relacionada amb la representació política. Des del punt de vista econòmic,
també es garanteix la percepció de determinades quantitats en concepte de retribució, indemnització o
assistències, segons escaigui. Dit d’una altra manera, amb independència del règim de dedicació de les
regidores o regidors o de la seva integració en alguns dels grups municipals constituïts, la percepció de
algun tipus de dotació econòmica per raó de la seva participació efectiva en el marc municipal. A més a més,
l’article 78 e) d’aquest Reglament garanteix el dret dels regidors i regidores a disposar dels mitjans materials
necessaris per portar a terme la seva tasca, mentre que l’article 78 h) estableix el dret d’assistència en la
utilització dels  mitjans  electrònics,  ampliant  d’aquesta manera l’àmbit  subjectiu  d’aplicació  d’aquest  dret
establert en l’article 12 de l’LPAC. Per aquestes raons, quedaria acreditat l’accés i disponibilitat dels mitjans
electrònics  necessaris  per  fer  efectiva l’obligació de relacionar-se electrònicament  amb l’Ajuntament  de
Lleida.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. Fonamentació jurídica

L’Ajuntament de Lleida es dota d’aquest Reglament orgànic municipal (en endavant ROM) en ús de les
atribucions reglamentàries i d’autoorganització que li reconeixen els articles 4.1.a) i concordants de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i els articles 8.1.a) i concordants del Decret
legislatiu 2/2003, de de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

També complementa el  seu fonament  en la necessitat  de facilitar  la més correcta  implementació de la
normativa  sectorial  en  matèria  de  participació  ciutadana,  transparència  i  bon  govern,  administració
electrònica,  protecció  de  dades,  etc.,  des  de  l’aplicació  dels  principis  generals  de  funcionament  de
l’Administració previstos en la normativa general vigent.

Article 2. Àmbit objectiu

Aquest  Reglament  té  per  objecte  la  regulació  del  règim  organitzatiu  i  de  funcionament  dels  òrgans
municipals, l’articulació dels drets i deures dels membres d’aquesta corporació i dels drets d’informació i
participació ciutadana dels veïns i entitats del municipi.

Article 3. Ordre de prelació de fonts

Les prescripcions d’aquest Reglament s’han d’aplicar de forma preferent, excepte en els casos en què hi
hagi contradicció amb normes de rang superior que siguin d’observació obligada.

En allò no previst en aquest Reglament, s’ha d’aplicar la normativa administrativa general catalana o estatal,
segons la prelació legal establerta per l’ordenament jurídic en cada moment.
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Article 4. Normativa complementària

Aquest Reglament orgànic està complementat per la normativa reglamentària municipal que regula matèries
que incideixen directament en el seu àmbit objectiu com són les següents:

a) Reglament de participació ciutadana

b) Normes de funcionament de la Sindicatura municipal de greuges

c) Reglament per l’ús de la llengua catalana

d) Reglament del registre d’interessos de l’Ajuntament de Lleida

e) Reglaments estatutaris i normes de funcionament de diversos ens consultius municipals

f) Reglament de protocol

g) Reglament d’honors i distincions

h) Reglament de direcció pública

i) Cartipàs municipal

j) Altres reglaments municipals

Article 5. Interpretació del Reglament orgànic

La facultat d’interpretar aquest Reglament correspon a la Junta de Portaveus en primera instància. Si hi ha
acord unànime, es dona per resolta. A falta d’acord per unanimitat, la facultat d’interpretar aquest Reglament
correspon al Ple de la corporació, que ho ha de fer en consideració als criteris d’interpretació gramatical i
també en funció dels objectius que es persegueixen en redactar els preceptes controvertits.

La interpretació de les normes complementàries a les quals s’ha fet referència en l’article precedent s’ha de
fer de tal manera que sigui harmònica i coherent amb els principis generals del ROM.

TÍTOL PRIMER
Sobre l’organització institucional de l’ajuntament

CAPÍTOL PRIMER
Dels òrgans de govern municipal

Secció primera: Disposicions generals

Article 6. Els òrgans de govern municipal

1.  Els  i  les  membres  que  formen  l’Ajuntament  es  denominen  regidors  o  regidores  i  tenen  també  la
consideració i denominació de paers o paeres. L’alcalde o alcaldessa té la consideració i denominació de
paer o paera en cap.

2. Són òrgans de govern municipal d’aquest Ajuntament: el Ple, l’alcaldessa o alcalde, la Junta de Govern
Local i els tinents i tinentes d’alcalde en els termes establerts a la legislació vigent.
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3. Així mateix, en aquest Ajuntament hi ha els òrgans següents: les comissions informatives (ordinàries,
especials i participatives), la Comissió Especial de Comptes, els grups municipals, els i les portaveus i la
Junta de Portaveus, i els consells municipals, en els termes que s’estableixen en aquest reglament o en els
reglaments complementaris.

4. Els acords de cartipàs que s’adopten en cada mandat estableixen les normes de funcionament del govern
municipal  mitjançant  regidories,  àmbits,  delegacions,  etc.  Aquestes  normes  han  de  tenir  la  flexibilitat
necessària per tal d’adaptar-se a les necessitats de govern de cada moment i ha de ser el mateix cartipàs el
que estableixi com flexibilitzar-les.

5. Finalment, hi haurà aquells òrgans de gestió o de govern que l’Ajuntament pugui crear en exercici del dret
a l’autonomia organitzativa que li reconeix la normativa vigent, ja siguin íntegrament municipals o mixtos,
amb altres institucions o persones físiques o jurídiques, amb personalitat jurídica o no.

6. Totes les sessions dels òrgans col·legiats, siguin ordinàries o extraordinàries, han de respectar el principi
d’unitat d’acte i s’ha de procurar que concloguin el mateix dia en què s’iniciïn.

Secció segona: El Ple

Article 7. Composició i atribucions

1. L’alcalde o alcaldessa, com a paer o paera en cap, presideix el Ple, integrat per tots els paers i paeres.

2.  El  Ple  assumeix  les  atribucions  que  li  atorga  la  normativa  d’àmbit  municipal  de  caràcter  estatal  i
autonòmica, així com qualsevol altra disposició normativa vigent. Pot delegar aquelles atribucions que siguin
susceptibles de ser-ho, amb l’abast i condicions que estableixi el mateix Ple i les que es fixin en aquest
Reglament.

Article 8. Lloc de les sessions plenàries

Les sessions presencials del Ple se celebren al saló de plens de la Paeria, llevat dels casos en què, per
causes de força major, l’alcalde o alcaldessa estimi convenient celebrar-les en un altre indret del terme
municipal, després d’haver consultat la Junta de Portaveus.

Article 9. Convocatòria

1. La corporació municipal celebra una sessió ordinària amb caràcter mensual, el dia que es fixa en l’acord
del cartipàs municipal o, si no hi ha acord específic, l’últim divendres de cada mes a l’hora que fixi l’Alcaldia.

2.  La  convocatòria  de la  sessió  s’ha  de  trametre  a  les  persones  membres  de la  corporació  amb una
anticipació mínima de tres dies hàbils a la celebració del Ple, un cop efectuada la Junta de Portaveus.

S’acorda l’ús  de sistemes i  instruments  informàtics  o telemàtics en la  convocatòria  de les  sessions,  la
consulta de les resolucions de l’Alcaldia i els esborranys i el text definitiu de les actes. La notificació de la
convocatòria amb mitjans electrònics s’ha d’efectuar de conformitat amb les normes establertes en l’article
74. La Junta de Portaveus ha de resoldre les qüestions operatives que siguin escaients.

3. La informació prèvia i l’ordre del dia de les sessions plenàries s’han de fer públics a través dels diferents
mitjans municipals.
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4. Es garanteix la transmissió del ple en directe per  streaming i la consulta posterior a través del web de
Paeria, llevat dels casos en què el debat i la votació d’assumptes inclosos en un ple s’hagin declarat secrets.

5. La informació prèvia i l’ordre del dia s’han de fer públics de tal manera que se’n garanteixi el coneixement
presencial i telemàtic a tota la ciutadania.

6. El Ple es constitueix vàlidament amb l’assistència de l’alcaldessa o alcalde o de qui legalment el o la
substitueix en aquestes funcions i d’un terç dels membres de la corporació. En tot cas, es requereix la
presència del secretari o secretària general de I’Ajuntament o de qui legalment el o la substitueixi.

7. El Ple celebra una sessió extraordinària quan així ho decideix el president o presidenta o bé quan ho
sol·licita la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap  regidor o regidora
pugui sol·licitar-ne més de tres anualment.

En aquest últim cas, la celebració del ple no es pot demorar més de quinze dies hàbils des que es va
sol·licitar, i no es pot incorporar l’assumpte a l’ordre del dia d’un ple ordinari o d’un altre d’extraordinari amb
més assumptes si no ho autoritzen expressament les persones sol·licitants de la convocatòria.

Si l’alcalde o alcaldessa no convoca el ple extraordinari sol·licitat pel nombre de regidores i regidors indicat
dins el termini assenyalat, queda convocat automàticament pel desè dia hàbil següent al de l’acabament del
termini esmentat, a les dotze hores, cosa que el secretari o secretària de la corporació ha de notificar a tots
els i les membres l’endemà de l’acabament del termini esmentat anteriorment. En absència del president o
presidenta o de qui legalment l’hagi de substituir, el Ple queda constituït vàlidament sempre que hi concorri
el quòrum requerit en la lletra c) de l’article 46.2 de l’LRBRL, supòsit en què el presidirà el o la membre de la
corporació de més edat entre les persones presents.

Les  convocatòries  extraordinàries  de  caràcter  urgent  no  exigeixen  l’antelació  esmentada  anteriorment.
Tanmateix, i com a primer punt de l’ordre del dia cal que el Ple es pronunciï, per majoria absoluta, sobre la
urgència de la convocatòria.

En tot cas, a la relació d’assumptes inclosos en l’ordre del dia del ple, amb expressió de la data i l’horari de
celebració se li ha de donar la màxima difusió.

Article 10. De la Junta de Portaveus

A començament de cada mandat es constitueix la Junta de Portaveus, presidida pel paer o paera en cap i
integrada  per  les  persones portaveus dels  grups  municipals,  i  que,  per  tal  de poder  ordenar  el  debat,
informar o arribar a acords, té les competències següents:

a) Aproximar els diferents punts de vista sobre l’ordre del dia del Ple.

b) Donar compte de les mocions que es vulguin presentar.

c) Donar compte dels precs, preguntes i altres intervencions que han de figurar a l’ordre del dia.

d) Acordar la presentació de declaracions institucionals.

e) Informar de la declaració de dies de dol o altres mesures similars.

f) Informar i debatre sobre la celebració de les sessions plenàries fora del saló de sessions del palau de la
Paeria.
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La Junta de Portaveus es reuneix de manera ordinària quatre dies hàbils abans de la celebració de cada
Ple. Es pot convocar amb una major anticipació quan la presidència ho consideri escaient. També es podran
convocar reunions extraordinàries quan hi hagi alguna causa que ho justifiqui.

Les persones portaveus poden delegar la seva assistència en algun dels regidors o regidores del seu grup
municipal, així com en un tècnic o tècnica adscrit  al  seu grup municipal,  amb veu però sense vot.  Les
votacions, en cas de ser necessàries, han de ser per vot ponderat en correlació de la representativitat de
cada grup municipal.

Abans de la celebració del Ple, l’alcaldessa o alcalde pot informar la Junta de Portaveus de totes aquelles
qüestions sobrevingudes amb posterioritat a la convocatòria de la sessió.

Les regidores i regidors no adscrits que pugui haver-hi durant el mandat no formen part de la Junta de
Portaveus. Poden assistir a les reunions a les quals la presidència els convoqui expressament.

Article 11. De les actes de les sessions

1.  Les  sessions  comencen  amb  la  pregunta  de  l’alcalde  o  alcaldessa  sobre  si  algun  membre  de  la
corporació ha de fer alguna observació a l’acta de la sessió anterior, que es considera aprovada si no n’hi ha
cap.

Si hi ha alguna observació, s’han de debatre i decidir les que procedeixin, que en cap cas poden modificar
els acords de fons i solament poden resoldre les errades materials o de fet. Les correccions autoritzades pel
Ple, s’han de practicar directament en l’acta definitiva de la sessió anterior, i n’ha de quedar constància en
l’actual.

2. Les actes de les sessions plenàries han de constar de dos parts diferenciades:

a) Part  dispositiva:  que  conté  exclusivament  la  transcripció  dels  acords  adoptats  i  el  resultat  de  les
votacions.

b) Videoacta: que conté la gravació íntegra de la sessió. Aquesta gravació ha d’incorporar la signatura
electrònica de la persona que ocupa la Secretaria General de l’Ajuntament i ha de formar part inseparable
del document de la sessió.

3. De cada sessió el secretari o secretària de la corporació o, en el seu cas, de l’òrgan corresponent,  n’ha
d’estendre acta. Hi ha de fer constar, com a mínim, la data i hora de començament i fi; els noms de la
presidenta o president i altres assistents; els assumptes tractats; el resultat dels vots emesos i els acords
adoptats i les incidències que hagin ocorregut en la sessió.

4. Tant la part dispositiva de les actes, en format electrònic, com la videoacta, s’han de fer públiques i han
d’estar a disposició de qualsevol persona al web de la Paeria.

5. Finalitzat l’any, s’ha d’elaborar un llibre (signat manualment) amb el contingut íntegre en paper de la part
dispositiva de totes les actes. Igualment, s’arxivaran en format electrònic tant la part dispositiva com les
videoactes. Amb aquesta finalitat, es crea el llibre d’actes electrònic del Ple.

6. Les videoactes s’han de gravar en les condicions fixades per l’article 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic  del  sector  públic.  Igualment,  tant  en el  cas de les  videoactes  com en el  llibre d’actes
electrònic, cal adoptar les mesures necessàries per tal de garantir la conservació, autenticitat i integritat dels
documents electrònics corresponents així com el fet de poder-hi accedir de forma permanent. De la mateixa
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manera, s’han de disposar les mesures de seguretat establertes per l’esquema nacional de seguretat i les
previsions de l’esquema nacional d’interoperabilitat i altres normes tècniques que es desenvolupin.

7. En tot cas s’ha de donar compliment al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d’abril  de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals, així com a la resta de normativa d’aplicació en la matèria.

Article 12. Relació de decrets d’Alcaldia i informes no sotmesos a votació

Un cop aprovades les actes o fetes les observacions pertinents, s’ha de donar compte dels decrets i acords
dictats per qualsevol òrgan de l’Ajuntament de Lleida en exercici de les competències, pròpies o delegades,
atribuïdes normativament a l’alcaldia i d’aquells assumptes que ha de conèixer el Ple. Per poder-se informar
millor de l’acció de Govern, hi ha la possibilitat de formular preguntes sobre el seu contingut que ha de
contestar  la presidència,  en la sessió present  o en les subsegüents,  d’acord amb el  mateix  criteri  que
s’estableix pel capítol de precs i preguntes.

D’altra banda, també es pot promoure debat sobre aquells decrets que s’indiquin a la Junta de Portaveus.
De la mateixa manera, les preguntes anunciades sobre decrets concrets a la Junta de Portaveus, les ha de
contestar la presidència en el mateix ple.

En qualsevol  cas,  els  decrets  i  acords  dels  quals  se n’hagi  de donar  compte al  ple s’han de posar  a
disposició dels regidors i regidores telemàticament en l’aplicació informàtica a la qual es refereix l’article 74.2
d’aquest Reglament, en el menor termini possible des de la seva signatura i sempre abans de la reunió de la
Junta de Portaveus.

Els  acords  de  la  Junta  de  Govern  Local  adoptats  per  delegació  de  l’Alcaldia  han  de  tenir  el  mateix
tractament.  Les  actes  de  la  Junta,  un  cop  aprovades,  s’han  de  trametre  electrònicament  als  grups
municipals. Es poden promoure preguntes sobre aquests acords de la mateixa manera que es contemplen
per als decrets d’Alcaldia

Article 13. Adopció d’acords

1. Es consideren com a aprovades per assentiment les propostes si, una vegada anunciades, no originen
cap objecció o cap oposició. En cas contrari, ha de fer-se votació ordinària o, si escau, nominal, d’acord amb
el que estableix l’article 98.d) TRLMC.

2. Els acords s’han d’aprovar per la majoria simple de les regidores i regidors presents en la sessió, excepte
en  els  casos  en  què  la  llei  preveu  majories  qualificades,  fet  que  ha  de  constar  en  els  informes  que
s’incorporin a l’expedient o seran informades per la persona secretària o funcionària d’habilitació nacional en
el mateix ple.

Les regidores i regidors en situació de baixa, permís o situació assimilada a maternitat, paternitat, embaràs,
malaltia greu o hospitalització que els  impedeixi  d’assistir  al  ple de la corporació,  poden acollir-se a la
possibilitat de delegació de vot en un altre regidor o regidora o votar-hi de forma telemàtica per mitjans
electrònics sempre que així ho avali de forma preceptiva un informe de Secretaria General.

Per poder votar de manera telemàtica, cal sol·licitar-ho mitjançant un escrit adreçat a l’Alcaldia i presentat a
la Secretaria General i cal verificar la identitat a l’inici del ple mitjançant la connexió amb imatge i veu.
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Per poder delegar el vot cal que la persona interessada ho sol·liciti mitjançant un escrit adreçat a l’Alcaldia i
presentat a la Secretaria General, acompanyat d’una declaració de ple coneixement del procediment de
delegació de l’acreditació de la baixa,  permís o  situació assimilada per  maternitat,  paternitat,  embaràs,
malaltia greu o hospitalització que impedeixi  la seva assistència a la sessió del  Ple, amb una antelació
mínima de 24 hores de l’inici de la sessió. Cal acreditar la baixa mèdica mitjançant un certificat mèdic signat
amb indicació del número de col·legiat en què ha de constar la gravetat de la malaltia que es pateix; sense
perjudici  que la mútua de salut  que té contractada l’Ajuntament de Lleida pugui  realitzar una inspecció
mèdica per verificar-ne la gravetat que impedeixi efectivament l’assistència al ple.

Així mateix, s’estableix que cap regidor o regidora pot votar per delegació per més d’una persona. El nombre
de vots  delegats  no  pot  superar,  en  cap  cas,  la  meitat  dels  membres  de  la  corporació.  La  delegació
s’estableix per un temps concret i no pot superar l’any natural.

3. Si un acord presenta diferents punts, qualsevol grup polític pot demanar la votació separada de cada
punt,  que podrà ser  acceptada o refusada pel  proponent  si  afecta la coherència  de l’acord.  No es  pot
demanar la votació separada de parts d’un punt, llevat que el grup proponent consideri que no afecta la
coherència de la proposta.

4. Les normes pel que fa a les intervencions dels regidors i regidores, en aquells punts de l’ordre del dia en
què es promogui debat, són les següents:

a) Cap regidor o regidora no pot parlar sense demanar-ho i que el president o presidenta li atorgui la
paraula.

b) No es  pot  interrompre cap persona mentre parla.  Només ho pot  fer  la presidenta o  president  per
advertir-li que se li ha acabat el temps, per demanar-li que torni a la qüestió del debat, per cridar-la a l’ordre,
per retirar-li la paraula (d’acord amb els punts 4t i 5è) o per cridar a l’ordre al Ple, a algun o alguna dels seus
membres o al públic i en cap cas per debatre sobre les intervencions.

Un cop llegit  l’enunciat del  punt de l’ordre del  dia o, quan escaigui, llegida pel  secretari o secretària, o
funcionari o funcionària d’habilitació estatal que hagi participat en la redacció de la proposta del dictamen de
la comissió, cada grup polític o regidor no adscrit pot demanar la paraula i el president o presidenta l’hi ha
d’atorgar, per ordre de menor a major, primer als grups polítics de l’oposició i després als grups polítics de
govern (per aquells expedients provinents del govern municipal). Les regidores i regidors no adscrits han
d’intervenir en primer lloc.

c) Igualment, el grup que proposa el dictamen o el ponent de la comissió informativa que el dictamina,
sobretot  en  aquells  afers  que  tinguin  una  especial  importància,  pot  iniciar  el  debat  amb  una  primera
intervenció  per  tal  d’explicar  els  eixos  bàsics  de la  proposta  d’acord  i  cloure’l  després  del  darrer  torn
d’intervencions dels grups amb una breu intervenció per ratificar o modificar la proposta.

Les regidores i regidors que hagin demanat la paraula per intervenir en un mateix sentit, poden cedir-se el
torn l’un a l’altre i, amb la comunicació prèvia a la presidenta o president, qualsevol regidor o regidora amb
dret a intervenir pot ser substituït per un altre del mateix grup.

La persona responsable de l’equip de govern de qui sigui competència el dictamen, proposta o moció que es
debat es reserva el dret de tancar el debat amb una última intervenció que no pot superar els 3 minuts.

d) En el primer torn del debat, la durada de les intervencions no pot superar els 5 minuts per grup, o en el
cas de regidors i regidores no adscrits, els 3 minuts. Transcorregut aquest temps, que es cronometrarà,
l’alcaldessa o alcalde, després d’invitar dos cops la persona oradora a acabar la intervenció, li retirarà la
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paraula i es tindrà per no dit tot el que pogués afegir a partir d’aquest moment.

e) Si segons el parer del president o presidenta, la durada de les intervencions o la conducta d’un regidor
o regidora, donés lloc a considerar convenient la intervenció per al·lusions d’un altre regidor o regidora, a
petició seva, se li ha de concedir la paraula per un temps no superior a dos minuts, perquè sense entrar en
el  fons de l’assumpte del  debat, contesti  estrictament les al·lusions.  Si  el  regidor  o regidora ultrapassa
aquests límits, la presidenta o president li retira la paraula. La persona autora de l’al·lusió pot replicar durant
el mateix temps i en les mateixes condicions sense més intervencions. Solament es poden contestar les
al·lusions en la mateixa sessió i  si la persona al·ludida no hi fos present pot contestar l’al·lusió un altre
regidor o regidora del mateix grup.

f) Qualsevol  regidora  o  regidor  pot  demanar,  a  la  presidenta  o  president,  el  compliment  d’aquestes
normes reglamentàries, esmentant el punt o article en què es basen, sense que pugui produir-se cap tipus
de debat, i acatant la resolució de la Presidència d’acord amb l’al·legació feta, sempre amb posterioritat al
dictamen o lectura del punt o article al·legat d’aquestes normes per part de la secretària o secretari, amb
caràcter preceptiu. Els regidors i regidores també poden demanar la lectura de les normes o documents que
creguin  necessaris  per  il·lustrar  el  punt  debatut.  El  president  o  la  presidenta pot  denegar  lectures  que
consideri notòriament inadequades.

g) Si ho sol·licita algun grup o regidor o regidora no adscrit, es procedeix a un segon torn d’intervencions
amb les mateixes regles que el primer, però les intervencions no poden excedir els 3 minuts per grup, o en
el cas de regidors no adscrits, els 2 minuts.

h) El president o presidenta ordena i dirigeix tots els debats i incidències que hi ha al llarg de la sessió, i
pot cridar a l’ordre a qualsevol membre de la corporació, que:

i. Prefereixi parlar o dir conceptes ofensius al decòrum de la corporació o dels seus membres, de les
Institucions Públiques o de qualsevol altra persona o entitat.

ii. Interrompi o alteri de qualsevol altra forma l’ordre de les sessions.

iii. Pretengui fer ús de la paraula sense que se li hagi concedit o un cop li hagi estat retirada.

Després de tres vegades d’haver-lo cridat a l’ordre en la mateixa sessió, amb advertència en la segona de
les conseqüències d’una tercera, la presidenta o president pot ordenar-li que abandoni el saló de plens, tot
adoptant les mesures que consideri oportunes per fer efectiva l’expulsió.

El president o presidenta es reserva el dret de tancar els debats plenaris, amb una intervenció d’un màxim
de 5 minuts de durada.

Abans d’entrar a l’apartat de precs i preguntes, la presidenta o president es reserva el dret d’intervenir al ple
amb una intervenció d’un màxim de 3 minuts de durada. En aquest sentit, si en la seva intervenció fa una
al·lusió directa sobre el  posicionament d’un grup municipal  o d’un regidor o regidora en concret, aquest
darrer té dret a rèplica amb una durada màxima de 3 minuts. D’altra banda, també pot intervenir en aquells
casos contemplats expressament en el cartipàs municipal.

5. La durada de les intervencions es pot variar quan així ho requereix l’assumpte a tractar i si ho acorda
prèviament la Junta de Portaveus.

6. Els col·lectius, moviments, plataformes, associacions i partits polítics sense representació al Ple, poden
intervenir –un sol cop i abans que ho facin els grups municipals–, en temes que els afectin i que formin part
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de l’ordre del  dia del  ple per expressar la seva posició i  facilitar-ne el  coneixement. En aquest cas, cal
sol·licitar-ho a la Junta de Portaveus mitjançant un escrit en què s’indiqui qui farà ús de la paraula i per quin
punt se sol·licita. La Junta de Portaveus determina el temps de les intervencions i garanteix la participació
dels col·lectius esmentats.

El  termini  per  sol·licitar  la  intervenció  al  ple s’ha de fer  amb una antelació  de 48 hores  respecte a la
celebració de la sessió plenària i s’ha de fer públic en l’ordre del dia. La Junta de Portaveus es reuneix, si és
necessari, per deliberar i ordenar el debat en els punts en què s’hagi sol·licitat la intervenció.

7.  L’aplicació  i  la  interpretació  de  les  normes  de  funcionament  del  ple  correspon  al  president  o  a  la
presidenta,  amb l’assistència  dels  cossos  d’habilitació nacional,  que són les  persones responsables  de
vetllar per al seu correcte desenvolupament.

Article 14. Assumptes d’urgència

Al principi de les sessions ordinàries, un cop enumerats els assumptes de l’ordre del dia, la presidenta o
president  ha  de  preguntar  si  algun  grup  vol  sotmetre  a  la  consideració  del  Ple,  per  raons  d’urgència
motivada, algun assumpte no recollit a l’ordre del dia. Si n’hi ha algun, el portaveu del grup n’ha de justificar
la urgència i ha de formular la proposta d’acord amb els termes que s’hagin de sotmetre a votació. El Ple
decideix en primer lloc sobre la urgència, sense que aquesta doni lloc a debat, i si es considera urgent, el
tema s’inclou a l’ordre del dia per urgència i se segueix el procediment establert en l’article 13, respecte a
l’adopció de l’acord que s’hagi proposat.

Article 15. Assumptes sobre la taula

Qualsevol regidor o regidora pot demanar durant el debat la retirada d’algun expedient de l’ordre del dia o
que quedi sobre la taula. En ambdós casos, la petició es votarà després d’acabar el  debat i  abans de
procedir a la votació sobre el fons. Si la majoria simple vota a favor de la petició, la votació de la proposta
d’acord no tindrà lloc.

En qualsevol cas, la presidència pot deixar sobre la taula un punt de l’ordre del dia, llevat de les mocions i el
punts de control previstos en aquest Reglament.

Article 16. Proposicions

1. Tots els grups polítics, per mitjà de les persones portaveus, poden formular proposicions, que han de
contenir una part expositiva i l’acord a adoptar. En la part expositiva s’hi han d’especificar els antecedents i
fonaments de dret necessaris en què es basen.

2. Tota proposta ha de referir-se a assumptes de competència plenària. Per a constatar aquest punt, s’hi ha
d’especificar la norma que recull expressament aquesta competència com a plenària.

3. Si  la proposta es  presenta amb temps suficient  per  informar-ne en la comissió corresponent  es  pot
incloure en l’ordre del dia, sense que en aquest cas sigui necessària una votació prèvia per incloure-l’hi,
sempre que vagi acompanyada de l’adopció dels actes i tràmits previstos normativament. Si la proposta es
presenta, amb els actes i tràmits esmentats, un cop efectuada la convocatòria de la comissió corresponent,
ha de seguir el tractament de les mocions, previst en l’article 17. L’adopció de l’acord s’ha de regir per les
normes de l’article 13.

4. Les propostes s’han de sotmetre a votació i  queden aprovades per majoria simple, llevat dels casos
previstos per la Llei o per aquest Reglament, que requereixen una majoria qualificada.
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Article 17. Mocions

1. Són les propostes que se sotmeten directament a coneixement del Ple a l’empara del que preveu l’apartat
segon d’aquest article. Poden formular-se per escrit o oralment.

2. En les sessions ordinàries, un cop conclòs l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia i abans de
passar al torn de precs i preguntes, l’alcalde o alcaldessa ha de preguntar si algun grup polític o regidor o
regidora no adscrit vol sotmetre a la consideració del Ple, per raons d’urgència, algun assumpte no comprès
en l’ordre del dia que acompanyava la convocatòria i que no tingui cabuda en el punt de precs i preguntes.

Si així es fes, la persona portaveu del grup proponent o regidor no adscrit, ha de justificar la urgència de la
moció i el Ple ha de votar, tot seguit, sobre la procedència del seu debat. Si el resultat de la votació és
positiu s’ha de seguir el procediment previst per l’article 13 d’aquest Reglament.

3. El que es disposa en aquest apartat no és aplicable, en cap cas, a les mocions de censura.

Article 18. Mocions declaratives

1.  Són  les  declaracions  polítiques  proposades  pels  grups  municipals,  d’acord  amb el  que  estableix  el
Reglament de participació ciutadana i sotmeses directament al Ple sense informe previ de cap comissió.
S’han  d’incorporar  a  l’ordre  del  dia  les  mocions  presentades  abans  de  la  celebració  de  la  Junta  de
Portaveus, en els termes establerts pel cartipàs municipal i el reglament esmentat. El debat s’ha de regir per
les normes regulades en l’article 13.

2. Les mocions presentades per les entitats inscrites al registre municipal es regeixen pel que s’estableix a
la normativa municipal, al Reglament de participació ciutadana i al cartipàs.

3. Les mocions s’han de sotmetre a votació i s’aproven per majoria simple. En cas de ser aprovades, no
generen  obligacions  materials  a  l’equip  de  govern,  especialment  quan  hi  hagi  un  dictamen  tècnic
desfavorable. En cas de no aplicar-se la moció se n’ha d’informar els grups mitjançant resolució motivada.

Article 19. Declaracions institucionals

Prèviament  al  debat  i  votació  de  les  mocions,  la  Junta  de  Portaveus  pot  proposar  al  Ple  la  lectura  i
consideració de declaracions institucionals sobre matèries que per la seva transcendència social i ciutadana
puguin ser objecte de posicionament polític de l’Ajuntament de Lleida.

Només si la Junta de Portaveus ha donat la conformitat unànime, es llegeix íntegrament la declaració que es
transcriurà en l’acta del Ple.

Article 20. Vot particular

1. El vot particular és la proposta de modificació d’un dictamen formulat per una persona membre de la
comissió informativa de la qual forma part. Ha d’acompanyar el dictamen des del dia següent de la seva
aprovació i ha de contenir amb exactitud la part dispositiva del dictamen que proposa modificar i els termes
d’aquesta modificació.  S’han de discutir  abans del  dictamen i  es  regeixen per  les mateixes normes de
l’article 21.

2.  Si  prospera  el  vot  particular  i  ningú  no  demana  la  paraula,  s’entén  que  s’aprova  per  unanimitat  el
dictamen amb l’esmena introduïda per  aquest  vot  particular.  Si  es  desestima el  vot  particular,  s’ha  de
procedir directament a la votació del dictamen, ja que s’entén que la seva deliberació ja es va produir en
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discutir el vot particular, excepte que algun grup demani un darrer torn d’intervencions per matisar la seva
posició. En aquest cas, la durada màxima serà de cinc minuts amb dret a replicar.

Article 21. Esmenes

1. Les esmenes són les propostes de modificació d’un dictamen, proposta o moció presentada per qualsevol
membre de la corporació, mitjançant un escrit presentat al president o presidenta abans d’iniciar-se’n la
deliberació. Es regeix per les mateixes normes del vot particular.

2. Si en el transcurs de la deliberació d’un dictamen, proposta o moció admesos a tràmit es produeixen
propostes  alternatives  o  esmenes  dels  diferents  grups  polítics,  la  presidència  ha  d’autoritzar-ne  la
deliberació un cop concretada pel grup polític l’alternativa o modificació literal i s’ha de procedir a votar-la
abans que el dictamen, proposta o moció, amb el mateix procediment establert pels vots particulars, sense
que es puguin promoure tants debats com esmenes o alternatives presentades.

3. S’ha de fer un debat conjunt i una votació individualitzada. El text de la proposta, dictamen o moció amb
les esmenes que s’aprovin o la proposta alternativa queda definitivament aprovat. En aquest últim cas,
s’entén desestimada la inicial, pels mateixos vots que van aprovar l’alternativa.

Article 22. Precs

El prec és la formulació d’una proposta d’actuació adreçada oralment o per escrit a algun dels òrgans del
govern municipal  en el  punt  de l’ordre del  dia corresponent  de les sessions  ordinàries  del  Ple.  Poden
plantejar precs tots els membres de la corporació en nom propi o del grup municipal al qual pertanyen.

a) Si s’ha presentat  per escrit,  la persona proposant  en farà una breu explicació a l’equip de govern
municipal.

b) Si es presenta de forma oral o escrita directament al Ple, comptaran amb una única intervenció per part
de qui el plantegi.

c) L’equip de govern municipal ha de donar resposta al prec, com a màxim, en la següent sessió plenària
en què s’hagi formulat, si no és que ja se li dona resposta immediatament en la mateixa sessió plenària.

d) En cap cas poden ser objecte de votació.

Article 23. Preguntes

1. Els i les membres de la corporació poden formular preguntes en el ple relatives a l’actuació o als propòsits
d’actuació dels òrgans de govern de la corporació amb un temps màxim d’intervenció establert per cartipàs,
subsidiàriament serà un temps màxim d’intervenció de 3 minuts en un sol torn per cada grup municipal o
regidor o regidora no adscrit.

2. En l’ordre del  dia de les sessions ordinàries, s’ha de reservar un temps per formular preguntes. Les
preguntes formulades oralment en el decurs d’una sessió han d’ésser contestades abans de l’inici de la
següent sessió plenària.

3. Si la pregunta es formula per escrit 24 hores abans, com a mínim, del començament de la sessió, s’ha de
contestar  en  el  decurs  d’aquesta  sessió,  llevat  que  la  persona  destinatària  de la  pregunta  en  demani
l’ajornament per a la sessió següent.
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4. Es poden formular també preguntes a respondre per escrit. En aquest cas, han d’ésser contestades en el
termini màxim d’un mes.

5. En les preguntes presentades per escrit 24 hores abans o en la reunió de la Junta de Portaveus hi pot
haver un segon torn de rèplica i contrarèplica.

6. Igualment, qualsevol persona, en nom propi o en representació d’una entitat, pot adreçar preguntes per
escrit  relacionades  amb temes  de competència  municipal,  amb una  antelació  no inferior  a  quatre  dies
perquè la Junta de Portaveus les conegui. La secretària o secretari ha de llegir-les i el Govern en el mateix
ple o la persona destinatària ha de contestar-les, amb tramesa de còpia escrita a qui l’hagi formulat i també
als grups municipals. Per acord de la Junta de Portaveus, es pot limitar el nombre de preguntes a contestar
al ple.

Article 24. Altres intervencions

Poden adreçar-se al Ple, per formular prec o pregunta, aquelles persones, a títol personal o en nom d’una
entitat  o  col·lectiu,  que així  ho sol·licitin  mitjançant  un escrit,  presentat  al  registre,  on facin constar  les
circumstàncies que ho justifiquen. La invitació a intervenir s’ha de fer per acord de la Junta de Portaveus i
com a màxim s’hi contemplaran 5 intervencions, de 3 minuts, per a cada sessió. Els temes a sotmetre a
consideració del Ple han de ser exclusivament aquells de competència municipal.

Article 25. Intervencions dels presidents i/o presidentes de les EMD.

1. El president o presidenta de cadascuna de les entitats municipals descentralitzades de Raimat i Sucs, o
vocal en qui delegui, pot assistir, amb veu però sense vot, a les sessions de l’Ajuntament i intervenir en
aquells temes que afectin el seu àmbit territorial o competencial. La Secretaria General municipal ha de
trametre  notificació  de  tots  els  ordres  del  dia  de les  sessions  plenàries,  tant  de caràcter  ordinari  com
extraordinari, a les presidències esmentades. Han de comunicar la voluntat d’intervenir 48 hores abans de la
celebració de la sessió.

2.  En el  saló de sessions  s’habilitarà  un lloc institucional  específic  per  a la  representació de les  EMD
preeminent respecte al públic i diferenciat dels escons propis de regidors i regidores.

Secció tercera: L’alcalde o alcaldessa

Article 26. L’alcalde o alcaldessa

1. L’elecció d’alcaldessa o alcalde es regeix  per  allò que disposa la legislació electoral  general,  sense
perjudici de l’aplicació de les normes relatives al règim de sessions plenàries de l’Ajuntament i les normes
protocol·làries tradicionals de la Paeria.

2. L’alcalde o alcaldessa, o paer o paera en cap, presideix l’Ajuntament, és el cap de govern municipal i
representant de la ciutat. Té les atribucions i potestats assenyalades en la normativa municipal vigent.

3. En la seva qualitat de presidenta o president de l’Ajuntament correspon a l’alcalde o alcaldessa presidir
tots  els  òrgans  municipals  de caràcter  col·legiat.  En  la  mesura  que  representa  la  ciutat,  és  atribució  i
responsabilitat de l’alcaldessa o alcalde representar-la i defensar els seus interessos.

4. Com a cap de govern municipal, correspon a l’alcaldessa o alcalde la direcció i administració dels afers
municipals, i ha de respondre d’aquest deure, sia de forma directa, sia de forma solidària amb els seus
delegats o delegades davant del Ple i davant de la ciutadania.
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5. En l’exercici del seu càrrec, l’alcaldessa o alcalde ha de rebre un tracte respectuós i la distinció que li
confereixen els honors derivats de la representació que exerceix.

Article 27. Atribucions de l’Alcaldia

1.  Corresponen  a  l’alcaldessa  o  alcalde  les  atribucions  atorgades  per  l’ordenament  jurídic  i  les  que
s’esmenten en  aquest  Reglament,  que  ha  d’exercir  directament  o  a  través  de delegació,  així  com les
d’executar  els  acords  o  resolucions  dels  òrgans  col·legiats  de  govern  de l’Ajuntament,  que  també pot
delegar.

2.  L’alcaldessa o alcalde té la potestat  de delegar les seves  atribucions,  en els  termes que permet  la
normativa municipal i administrativa vigent. Pot atribuir i revocar les delegacions amb plena llibertat. A les
delegacions atorgades per l’alcalde o alcaldessa se’ls aplica el Règim general de l’exercici de competències
delegades previst en aquest Reglament, si en el decret de delegació no es preveu un altre règim.

3. Dels decrets de delegació i de les seves modificacions, se n’ha de donar compte específicament al ple, en
la primera sessió ordinària que tingui lloc amb posterioritat a la resolució i es faran públics mitjançant edicte
al BOP.

Article 28. Els decrets d’Alcaldia

1.  Llevat  de  les  ordres  de  direcció  de  caràcter  menor,  les  decisions  de  l’Alcaldia  s’han  d’expressar
formalment a través de decrets d’Alcaldia, que s’han de comunicar a totes aquelles persones que tinguin un
interès directe i legítim en la decisió.

2. L’alcaldessa o alcalde ha de trametre al secretari o secretària general de la corporació una còpia de tots
els decrets d’Alcaldia. La secretària o secretari general ha d’elaborar i custodiar els corresponents llibres de
decrets d’Alcaldia, que es poden materialitzar en suport de paper o mitjançant eines electròniques. Ha de
conservar una còpia de les resolucions i del registre que ha de tenir caràcter públic amb les limitacions
establertes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Ha d’expedir les certificacions o
còpies autèntiques que li demanin les regidores o regidors o qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui dret a
accedir-hi,  de  conformitat  amb  la  normativa  vigent  de  règim  local,  de  procediment  administratiu  i  de
transparència i bon govern.

3. Les còpies o certificacions que sol·licitin els o les membres de la corporació municipal es poden denegar,
motivadament, quan el  coneixement o la difusió de la informació pugui  vulnerar el  dret constitucional  a
l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o quan es tracti de matèries afectades per la
legislació general  sobre secrets oficials o per  secret sumarial,  en els termes de l’article 164 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.

4. Les còpies que sol·licitin els ciutadans o ciutadanes, es poden denegar, motivadament, en els supòsits en
els quals s’observi algun límit dels previstos en la normativa de transparència i accés a la informació pública
o en qualsevol  altra normativa específica aplicable. En el  cas que els  ciutadans o ciutadanes sol·licitin
certificacions, es pot denegar la petició sempre que no s’acrediti la condició de persona interessada en el
procediment, de conformitat amb el que disposa la legislació de procediment administratiu.

5. La informació sobre els decrets d’Alcaldia que es facilita regularment als i les membres de la corporació,
es formula en tots els casos amb la condició del respecte a la confidencialitat exigida per raó del càrrec i de
la normativa de protecció de dades. En aquest sentit, s’establiran els mecanismes de traçabilitat pertinents.
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Article 29. Els bans d’Alcaldia

L’alcaldessa o alcalde pot fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant bans,
que s’han de fer públics al web de la Paeria, a les eines de comunicació de la corporació, a la premsa local,
als espais habilitats per a la informació de la ciutat i al tauler d’anuncis municipal.

Article 30. La moció de censura a l’alcalde o alcaldessa

1. El Ple pot exigir responsabilitats polítiques a l’alcaldessa o alcalde mitjançant l’adopció d’una moció de
censura que, en el cas de ser aprovada per la majoria absoluta de les persones membres de la corporació,
comporta la seva destitució del càrrec.

2. Les condicions, procediment, requisits, efectes, etc. de la moció de censura a l’alcalde o alcaldessa estan
regulats expressament per allò previst en la normativa electoral vigent.

3. La moció s’ha de presentar a la Secretaria General municipal,  la qual, en exercici  de la seva funció
fedatària, n’ha d’estendre una diligència de presentació i, tot seguit, l’ha de trametre a l’Alcaldia.

Article 31. La qüestió de confiança a l’alcaldessa o alcalde

1. L’alcalde o alcaldessa pot plantejar al Ple una qüestió de confiança, vinculada a l’aprovació o modificació
de qualsevol dels següents afers:

a) Els pressupostos anuals

b) El Reglament orgànic

c) Les ordenances fiscals

d) L’aprovació que posi fi a la tramitació dels instruments de planejament general de l’àmbit municipal.

2.  Les  condicions,  procediment,  requisits,  efectes,  etc.,  de  la  qüestió  de  confiança  estan  regulats
expressament en la normativa electoral vigent.

Secció quarta: La Junta de Govern Local

Article 32. Composició de la Junta i designació dels seus membres

1.  El  nomenament  de les  persones membres  de la  Junta de Govern Local  correspon a l’alcaldessa o
alcalde, i  el  seu nombre no pot ésser superior al  terç del  nombre legal dels regidors o regidores de la
corporació municipal.

2. El nomenament s’ha de fer per decret i se n’ha de donar compte a la primera sessió ordinària del Ple
després de la designació. Ha de figurar com a punt específic de l’ordre del dia en la sessió plenària que
correspongui.

3. El càrrec de membres de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, les persones nomenades poden no
acceptar el càrrec i renunciar-hi en qualsevol moment. S’entén que s’accepta el nomenament de manera
tàcita sempre que no se’n comuniqui la renúncia expressa a l’alcalde o alcaldessa per escrit. En aquest
segon cas, la renúncia és eficaç a partir del mateix dia de l’acceptació per decret d’Alcaldia que s’ha de dur
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a  terme  en  un  termini  màxim  de  2  dies  hàbils.  Transcorregut  aquest  període  s’entén  que  s’accepta
tàcitament.

4. L’alcaldessa o alcalde pot destituir i  nomenar membres de la Junta de Govern en qualsevol moment,
sense  més  requisit  que  comunicar-ho  formalment  a  la  persona  afectada.  Els  decrets  de  cessament  i
nomenament de membres de la Junta de Govern tenen efecte des del dia següent que s’hagin comunicat a
la persona interessada. S’han de comunicar a la primera sessió ordinària de la mateixa Junta de Govern i
del Ple. Ha de figurar com un punt específic de l’ordre del dia en la sessió plenària que correspongui.

Article 33. Atribucions

1. La Junta de Govern té com a atribució pròpia i indelegable la d’assistir l’alcaldessa o alcalde en l’exercici
de les seves atribucions.

2.  També,  l’alcaldessa o alcalde pot  delegar  en la  Junta de Govern aquelles  atribucions  que consideri
oportunes a excepció de les que són indelegables per aplicació de l’article 21.3 de la Llei reguladora de les
bases del  règim local, mitjançant decret, del qual ha de donar compte a la primera sessió ordinària del
següent ple.

3. Així mateix, la Junta de Govern pot rebre competències delegades del Ple, a excepció de les que estan
qualificades com a indelegables en l’article 22.4 de la normativa en matèria de règim local corresponent.

4. Les delegacions s’han de publicar en el BOP, el web municipal i el tauler d’anuncis municipal.

Article 34. Règim de l’exercici de les competències delegades

1. La delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local per part de l’alcalde o alcaldessa o del Ple es
formalitza, respectivament, per decret d’Alcaldia o acord adoptat per la majoria simple del Ple.

2. Les competències delegades a la Junta de Govern Local no es poden subdelegar.

3. L’òrgan delegant pot recuperar en qualsevol moment la competència delegada. La resolució per la qual
recupera la delegació s’ha de fer per escrit i comunicar-la a la persona interessada i al Ple, llevat que sigui
aquest qui l’hagi feta.

4.  La  competència  delegada  ho  és  per  temps  indefinit,  llevat  que  l’acord  de  la  delegació  estableixi
expressament una altra cosa o que la temporalitat de la delegació es derivi de la mateixa naturalesa de la
competència delegada, i en tot cas per acabament del mandat electoral.

5. L’òrgan delegant pot determinar, en el moment de concedir la delegació, l’obligació que se li comuniquin
totes  les  resolucions  preses  en  l’exercici  de  la  delegació  i  que  se  li  hagin  de  sotmetre  prèviament
determinades decisions de transcendència.

6. En tot cas, els òrgans delegants poden avocar per a si el coneixement i resolució d’un o diversos afers
delegats, sense necessitat de modificar o revocar la delegació.

Article 35. Naturalesa de les resolucions de la Junta de Govern Local

1. En exercici de la seva atribució d’assistir l’alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local pot emetre
informes  i  atorgar  el  vistiplau  o  el  rebuig  a  totes  les  resolucions  que  li  sotmet  l’alcaldessa  o  alcalde.
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L’atorgament  del  vistiplau  de  la  Junta  de  Govern  Local  a  una  resolució  de  l’Alcaldia  suposa  la  seva
corresponsabilització política davant del Ple.

2. Les resolucions preses per la Junta de Govern Local en matèries que li deleguin altres òrgans de govern
municipal, tenen els mateixos efectes que si les hagués resolt l’òrgan delegant. Els acords s’han de prendre
amb el vot favorable de la majoria simple de les persones presents.

Article 36. Convocatòria i ordre del dia

1. L’alcalde o alcaldessa presideix la Junta de Govern Local. En cas d’absència, el o la substitueixen els
tinents o tinentes d’alcalde per ordre de nomenament.

2. L’ordre del dia s’ha de facilitar a tots els i les membres de la corporació amb una antelació mínima de dos
dies hàbils. Així mateix, des de Secretaria General se’ls ha de facilitar l’acta un cop aprovada.

La convocatòria, l’acta i els acords presos es publiquen en els mitjans municipals adients en els termes
indicats en la normativa de transparència. En la publicació i publicitat de les actes s’han d’ometre totes les
dades de caràcter personal en aplicació de la vigent normativa sobre protecció de dades d’aquest caràcter.

En aquelles sessions en què la Junta de Govern Local adopti decisions per delegació del Ple, aquestes
decisions s’han de regir respecte a la publicitat de la sessió, pel que fa als assumptes atribuïts a aquest
òrgan municipal, per l’establert en l’article 9.4 d’aquest Reglament.

3. Els expedients han de romandre a disposició de la corporació. Quan la Junta de Govern Local ha de
veure expedients en què actua per delegació del Ple, el president o presidenta convidarà a participar, amb
veu però sense vot, un regidor o una regidora de cada grup municipal.

Article 37. Règim de funcionament

1. Les sessions de la Junta de Govern Local s’han d’ajustar als criteris següents:

a) Entre la convocatòria i  la  celebració de la sessió no poden transcórrer  menys de dos dies hàbils,
excepte en el cas de les sessions extraordinàries i urgents en què, abans d’entrar a conèixer els assumptes
inclosos en l’ordre del dia, se n’ha de declarar la urgència per acord favorable de la majoria dels membres.

b) Les  sessions  de  la  Junta  de  Govern  Local  no  són  públiques,  sense  perjudici  de  la  publicitat  i
comunicació  a  les  administracions  estatal  i  autonòmica  dels  acords  adoptats  i  sense  perjudici  de  les
sessions d’aquest òrgan o part d’aquestes sessions en les quals s’adoptin acords per delegació del Ple. A
més, s’han de remetre les actes als membres de la corporació i se n’ha de fer la publicitat escaient tal com
es preveu en l’article anterior.

c) Pot ser pública la part de les sessions en les quals es tractin afers delegats pel Ple de la corporació.

d) Per constituir l’òrgan de manera vàlida, a efectes de la celebració de sessions, deliberacions i presa
d’acords, es requereix l’assistència, presencial o a distància, de l’alcalde o alcaldessa i secretari o secretària
o, si escau, de les persones que els supleixen i la de la meitat, almenys, dels seus membres.

e) L’alcaldessa o alcalde dirigeix i ordena segons el seu arbitri els debats al si de la Junta.

f) En els casos en què la Junta de Govern Local exerceix competències delegades pel Ple, és preceptiu
l’informe previ de la comissió informativa corresponent.
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2. En les sessions de la Junta de Govern Local, l’alcaldessa o alcalde pot requerir la presència de membres
de la corporació no pertanyents a la Junta de Govern, o de personal al servei de l’entitat, a fi d’informar pel
que fa a l’àmbit de les seves activitats.

Article 38. Acta de les sessions

De les sessions de la Junta de Govern Local se n’ha d’aixecar acta en la manera prevista en la normativa de
règim administratiu i local vigent. No hi cal expressar els diferents posicionaments manifestats pels membres
de la Junta si no ho sol·liciten expressament.

Secció cinquena: Les tinentes i tinents d’alcalde

Article 39. Nomenament i cessament dels tinents i tinentes d’alcalde

1. L’alcalde o alcaldessa nomena, d’entre els membres de la Junta de Govern, els tinents i tinentes d’alcalde
que considera adients i en determina l’ordre als efectes de prelació en la seva substitució. El nomenament
de  tinentes  i  tinents  d’alcalde  ha  de  comunicar-se  al  Ple  en  la  primera  sessió  ordinària,  per  al  seu
coneixement i ha de figurar com un punt específic de l’ordre del dia. També s’ha de fer públic mitjançant el
BOP i el web municipal. El seu nombre no pot ésser superior al terç del nombre legal de les regidores o
regidors de la corporació municipal.

2. El nomenament d’un regidor o d’una regidora com a tinent d’alcalde requereix, per ésser eficaç, la seva
acceptació. S’entén que el nomenament s’accepta tàcitament si en el termini de tres dies hàbils, comptats
des  de  la  seva  notificació,  la  persona  designada  no  presenta  a  l’Alcaldia  la  renúncia  expressa  del
nomenament.

3.  Es perd la condició de tinenta o tinent  d’alcalde per  renúncia expressa, per  cessament decretat  per
l’Alcaldia, per la pèrdua de la condició de regidor o regidora o de membre de la Junta de Govern Local i en
tot cas per acabament del mandat electoral. Els dos primers motius de cessament han de formalitzar-se per
escrit.

Article 40. Concepte i atribucions generals

1.  És  funció  dels  tinents  i  de les  tinentes  d’alcalde substituir  l’alcaldessa o alcalde,  segons  l’ordre  de
nomenament,  en  cas  de  vacant,  absència  o  malaltia,  assumir  la  totalitat  de  les  seves  atribucions  i
prerrogatives i responsabilitzar-se dels actes de govern dictats durant la substitució.

2. Amb caràcter ordinari, les funcions de substitució de les tinences d’alcaldia s’exerceixen mitjançant el
corresponent decret de delegació. No obstant això, quan no sigui possible atorgar aquesta delegació, el
tinent o tinenta d’alcalde a qui correspongui per ordre de prelació efectua aquesta substitució, donant-ne
compte a la corporació.

Secció sisena: Les regidores i regidors amb competències delegades

Article 41. Atribució i revocació de les competències delegades

1. L’alcalde o alcaldessa pot delegar en els regidors i regidores l’exercici d’aquelles atribucions pròpies que
no s’esmenten com a indelegables a la normativa vigent.
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2. L’acord de delegació ha de formular-se per decret de l’Alcaldia i ha de contenir l’àmbit dels assumptes
que contempla la delegació, les potestats que es deleguin, així com les condicions específiques de l’exercici
de la facultat delegada, si és que són diferents a les condicions generals establertes en aquest Reglament.

3. La delegació d’atribucions de l’Alcaldia requereix, perquè sigui efectiva, que el regidor o la regidora amb
competències delegades l’hagi acceptada. La delegació s’entén acceptada tàcitament si, en el termini de
tres  dies  hàbils  comptats  des  de  la  notificació  de la  resolució,  el  regidor  o  la  regidora  no  presenta  a
l’alcaldessa o alcalde la seva renúncia expressa.

4. Es perd la condició de regidor o regidora amb competències delegades i, consegüentment, l’efectivitat de
la delegació: per renúncia expressa, per revocació disposada per l’alcalde o alcaldessa, per pèrdua de la
condició de regidor o regidora o la de membre de la Junta de Govern, en els casos de les delegacions
genèriques. Les dues primeres causes de cessament de la delegació han de formular-se per escrit.

5. L’alcaldessa o alcalde ha de comunicar tant les delegacions com el seu cessament al Ple, a la primera
sessió ordinària, per donar-los a conèixer. També s’ha de fer públic mitjançant el BOP, en el web municipal i
en els taulers d’anuncis.

6.  Les regidores i  regidors delegats han de comparèixer  i  donar compte de la seva gestió quan siguin
requerits pel Ple o per la comissió informativa corresponent.

Article 42. Les delegacions

1. L’alcalde o alcaldessa pot delegar de forma genèrica les seves atribucions als membres de la Junta de
Govern, sense més limitacions que les establertes a la Llei reguladora de les bases del règim local, pel que
fa a la relació de facultats indelegables. El regidor o la regidora amb delegació genèrica té la facultat de
supervisar l’actuació d’aquelles persones que tinguin atribuïdes delegacions per a comeses específiques de
la seva àrea.

2. Les delegacions genèriques han de referir-se a una o diverses àrees o matèries determinades, i poden
comprendre tant  la facultat  de dirigir  els serveis corresponents com la de gestionar en general  i  àdhuc
emetre llicències o d’altres actes administratius que afectin tercers.

Article 43. Les delegacions específiques

1. L’alcaldessa o alcalde pot delegar per a comeses específiques en qualsevol regidor o regidora.

2.  Les  delegacions  per  a  comeses  específiques  poden  comprendre  l’exercici  de  les  competències
corresponents a un projecte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de la delegació es limita al temps de la
gestió o execució del projecte. Aquest tipus de delegacions per a comeses específiques poden contenir
totes les potestats delegables de l’alcalde o alcaldessa, fins i tot l’atribució d’emetre actes administratius que
afectin terceres persones.

3. Així mateix, l’alcaldessa o alcalde pot atorgar delegacions de comeses específiques per a la gestió de
determinats  assumptes,  sense  limitació  temporal.  Quan  això  tingui  lloc,  les  facultats  delegades  han
d’incloure  la  direcció  interna,  la  gestió  dels  assumptes  corresponents  i  l’atribució  de  dictar  actes
administratius que afectin terceres persones.
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Secció setena: Règim general de l’exercici de les competències delegades

Article 44. Àmbit d’aplicació d’aquest règim

Les prescripcions contingudes en aquesta secció són aplicables a l’exercici de les competències delegades
pels  òrgans  de  govern  municipals,  sempre  que  en  l’acord  o  resolució  de  delegacions  no  s’esmentin
condicions específiques.

Article 45. Competències delegables

1.  Són  delegables  totes  les  competències  reconegudes  per  la  normativa  i  que  no  es  consideren
expressament com a indelegables per aquesta Llei o una altra legislació d’aplicació obligatòria.

2. Les competències delegades no poden ser subdelegades.

3. Si en la resolució de delegació no s’esmenta el contrari, s’entén que la delegació contempla que l’òrgan
delegat exerceixi totes aquelles potestats, drets i deures referits a la matèria delegada que correspon a
l’òrgan titular de la competència, excepte aquelles potestats que resten indelegables segons la normativa.

Article 46. Les delegacions del Ple

La delegació d’atribucions del Ple s’ha de prendre per acord ordinari adoptat per majoria simple. En matèria
de gestió financera, també per majoria simple, el Ple pot delegar totalment o parcialment el contingut de les
normes d’execució del pressupost.

Article 47. Facultats de tutela de les delegacions

1. En tot cas i sense perjudici que a la resolució de delegació es disposi un règim de tutela específic, l’òrgan
delegat  ha  de  mantenir  informat  l’òrgan  delegant,  pel  que  es  refereix  a  l’exercici  de  la  competència
delegada.

2. Els actes dictats per l’òrgan delegat, en l’exercici  de les atribucions delegades, s’entenen dictats per
l’òrgan delegant. En conseqüència, correspon a l’òrgan delegant la resolució dels recursos de reposició que
puguin interposar-se, tret que en el Decret o acord de delegació expressament es confereixi la resolució dels
recursos de reposició contra els actes dictats per l’òrgan delegat.

Article 48. Revocació de les delegacions

1. L’òrgan delegant pot recuperar en qualsevol moment la competència delegada sense més requisit que
emetre una resolució per escrit, que ha de ser comunicada al titular i al Ple perquè en prengui coneixement.
La revocació de la competència és immediata.

2. En els casos de revocació de competències delegades, l’òrgan amb la competència originària pot revisar
les resolucions preses per l’òrgan o autoritat delegada, en els mateixos casos i condicions establerts per a la
revisió d’ofici dels actes administratius.
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CAPÍTOL SEGON
Dels òrgans complementaris. òrgans de representació, assessorament i control

Article 49. Tipologia dels òrgans complementaris

Són òrgans complementaris de la Paeria de Lleida els següents:

a) Les comissions informatives
b) La Comissió Especial de Comptes
c) La Comissió Territorial de l’Horta
d) La Comissió Especial de la Transparència
e) Altres comissions especials
f) Els grups municipals
g) La Sindicatura de Greuges
h) Els òrgans de participació ciutadana
i) Altres òrgans complementaris

Secció primera: Les comissions informatives

Article 50. Objecte de les comissions informatives ordinàries

1. Les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la corporació, són òrgans sense
atribucions resolutòries que tenen per funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser
sotmesos a la decisió del Ple i de la Comissió de Govern quan aquesta actuï amb competències delegades
pel Ple, excepte:

a) En els assumptes en què el Ple declari d’urgència.
b) En casos d’urgència els assumptes portats directament per l’Alcaldia.
c) En els assumptes que, atesa la seva urgència o altres circumstàncies que ho aconsellin, hi hagi acord
dels portaveus.

2. Igualment han d’informar del seguiment de la gestió de l’alcalde o alcaldessa, la Junta de Govern Local i
els  regidors  i  regidores  que  ostentin  delegacions,  sense  perjudici  de les  competències  de control  que
corresponen al Ple. En tot cas, les respectives comissions informatives han de conèixer, de forma prèvia al
debat i l’aprovació de la Junta de Govern Local, els:

a) Plecs de condicions a partir de 120.000 € de licitació. 

b) Plans urbanístics per aprovació inicial en Junta de Govern.

c) Bases i convocatòries d’oposicions d’empleats públics.

d) Convocatòries d’ajuts a entitats.

e) Justificacions d’ajuts a entitats.

3. L’alcaldessa o alcalde o la Junta de Govern poden demanar dictàmens sobre els assumptes que creguin
convenients a la comissió informativa competent.

4. A proposta del Ple, la comissió informativa respectiva ha de fer el seguiment de l’execució dels acords
corresponents adoptats pel Ple.
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5. Els  grups municipals  poden formular,  en les  sessions  de les  comissions  informatives  corresponents,
propostes de resolució dirigides a algun dels òrgans de govern, que siguin de competència plenària i que
comptin amb els antecedents i fonaments necessaris per a pronunciar-s’hi. Poden ser objecte de debat en la
comissió i els grups municipals es poden manifestar en relació amb la petició formulada. Si la proposició és
acceptada per la presidència de la comissió informativa s’ha de substanciar com un expedient més i el seu
resultat s’ha de posar de manifest davant de la comissió en què va ser plantejada.

Article 51. Nombre de comissions

1. A l’inici de cada mandat, en els acords del cartipàs municipal s’ha de definir el nombre de comissions
ordinàries en relació amb els àmbits d’actuació administrativa i de govern.

2. Correspon al Ple crear o dissoldre comissions, ja siguin de caràcter permanent o eventual.

Article 52. Composició

La composició de les comissions informatives ve determinada per acord del cartipàs municipal, atenent els
criteris següents:

1. Tots els i  les membres de la corporació tenen dret  a formar part de les comissions informatives, de
manera que la seva composició equivalgui al nombre de grups municipals i regidores i regidors no adscrits,
sense comptar la presidència, que és atribuïda a l’alcalde o alcaldessa, que pot delegar-la, en cada cas o
amb caràcter general, en qualsevol regidor o regidora d’acord amb l’establert en aquest Reglament respecte
de les competències delegades. Així doncs, cada grup municipal i regidor o regidora no adscrit està present
en totes les comissions informatives que existeixin a l’Ajuntament, llevat que hi renunciï expressament per
escrit a l’alcaldessa o alcalde, que ha de comunicar-ho al Ple a la primera sessió ordinària que se celebri i
cal que figuri com a punt de l’ordre del dia específic. El grup municipal o regidor o regidora no adscrit pot
recuperar-ne  la  presència,  comunicant-ho oportunament  per  escrit  a  l’alcalde  o  alcaldessa,  que  ha  de
comunicar-ho al Ple en la primera sessió ordinària que se celebri i ha de figurar com punt específic de l’ordre
del dia.
2. Una persona representant de cada grup polític ha d’exercir la funció de portaveu del grup que representa.
Cada grup municipal pot tenir més d’una representant en una comissió, però, en qualsevol cas, el temps
d’intervenció de cada membre ve determinat per la normativa reguladora de cada comissió. En cas que no
existeixi normativa reguladora s’entén que és per temps il·limitat.
3. El nomenament o substitució de les persones membres de les comissions correspon als respectius grups.
Les propostes s’han de cursar per escrit a l’alcaldessa o alcalde, a la presidència i secretaria de la comissió.
A partir d’aquest moment els nomenaments o substitucions entren en vigor.

Article 53. Funcionament de les comissions

1. L’alcaldessa o alcalde, que és la presidenta o president nat de cada comissió informativa ordinària, ha de
sotmetre a l’aprovació de la comissió la presidència de la comissió. Igualment s’ha de nomenar (seguint el
mateix  procediment)  un  regidor  o  una  regidora  vicepresident  de  cada  comissió.  Cada  comissió  ha  de
designar una persona secretària que prepari la documentació i aixequi l’acta de les sessions. La presidència
de cada comissió pot convocar el personal municipal que ha de participar en les reunions de les comissions
per assistir la presidència o vicepresidència i les regidores i regidors que hi hagin de participar.

2. El president o presidenta ha de coordinar i supervisar totes les propostes que es debatin a la comissió, ha
d’ordenar els debats i les diferents intervencions. L’adopció d’acords s’ha de fer per vot ponderat.
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3. La periodicitat de les sessions és l’establerta per les comissions i, en cap cas, inferior a una al mes
–excepció feta el mes d’agost o per força major.

La convocatòria de la sessió ha de ser tramesa a les persones membres de la comissió amb una anticipació
mínima de 3 dies hàbils a la de celebració de la sessió. En el mateix termini s’ha d’habilitar l’accés telemàtic
a la documentació corresponent als diferents expedients que integren l’ordre del dia per a totes les persones
integrants de la comissió informativa.

En qualsevol cas, els expedients de les comissions informatives respectives s’han de remetre als grups
municipals telemàticament en el menor termini possible i abans de la reunió de la comissió sempre que sigui
tècnicament possible.

4.  Les  sessions  de  les  comissions  informatives  no  són  públiques  si  bé  la  presidència  pot  requerir  la
presència del personal de la Paeria que hagi d’informar en relació amb els expedients.

Les comissions poden acordar que es faci pública (mitjançant el web de la Paeria) la part de les actes en
què constin els informes i les propostes d’actuació.

5.  Subsidiàriament,  s’han  d’adoptar  les  normes  de  funcionament  dels  òrgans  col·legiats  previstes  a  la
normativa sobre el règim jurídic del sector públic.

Secció segona: Les comissions especials

Article 54. Comissió Especial de Comptes

1. La Comissió Especial de Comptes té les funcions d’examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de
l’Ajuntament abans que el Ple els aprovi. Correspon a la Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i
l’informe  dels  comptes  anuals  de  la  corporació.  Aquests  queden  integrats  pel  compte  general  del
pressupost,  el  compte  d’administració  del  patrimoni,  el  compte  de  valors  independents  i  auxiliars  de
pressupost i els comptes d’entitats o organismes municipals de gestió.

2.  Les  funcions,  règim jurídic  i  normes d’actuació  d’aquesta Comissió Especial  són les  previstes  en la
normativa de règim local.

3.  La composició  en nombre de membres d’aquesta Comissió és  la mateixa que s’estableix  per  a les
comissions ordinàries i els acords es prenen per vot ponderat. Poden atribuir-se les funcions de Comissió
Especial de Comptes a la comissió informativa ordinària que conegui en matèria d’Hisenda o Economia de
la corporació mitjançant acord exprés en aquest sentit.

4.  Per  a l’exercici  adequat de les seves funcions,  la Comissió pot  requerir,  mitjançant  una petició a la
Presidència,  la  documentació  complementària  que  consideri  necessària  i  la  presència  de  les  persones
membres i del personal funcionari de la corporació especialment relacionat amb els comptes que s’analitzin.

5. El funcionament d’aquesta Comissió es determina en el cartipàs municipal.

Article 55. Comissió Especial de la Transparència

1.  La  corporació  de  l’Ajuntament  de  Lleida  ha  de  preveure  la  creació  d’una  Comissió  Especial  de  la
Transparència. La composició, el funcionament i les funcions han d’estar regulades al cartipàs municipal
corresponent.
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2. Aquesta Comissió serà presidida, de forma rotatòria cada sis mesos, per una regidora o regidor que no
formi part del govern municipal, a proposta del grup municipal corresponent i seguint l’ordre de menor a
major representativitat.

Article 56. Comissió Territorial de l’Horta

La corporació de l’Ajuntament de Lleida ha de preveure la creació de la Comissió Territorial de l’Horta. La
composició, el funcionament i les funcions han d’estar regulades al cartipàs municipal corresponent.

Article 57. Altres comissions especials

1. El cartipàs municipal ha de determinar la conveniència de crear noves comissions especials. En aquest
cas,  se  n’ha  de  determinar  la  presidència,  la  secretaria,  les  funcions,  competències  i  potestats,  la
composició, la periodicitat amb què s’ha de reunir i el funcionament.

2. De la mateixa manera, el Ple pot constituir una comissió especial per tractar un assumpte concret, en
consideració a les seves característiques especials de qualsevol tipus.

Article 58. Comissions creades per reglament

1. Els reglaments municipals sectorials poden preveure la creació de comissions específiques, de caràcter
permanent o temporal. En tot cas, la creació d’aquestes comissions ha de ser aprovada pel Ple.

2. La norma de creació ha de preveure el marc competencial, normes organitzatives, periodicitat de les
reunions,  etc.  Quan  hagin  d’informar  sobre  matèries  o  qüestions  que  concloguin  en  alguna  resolució
administrativa,  les votacions dels  informes o proposicions s’han de fer  sempre aplicant  el  criteri  de vot
ponderat.

Article 59. Participació de persones externes a les comissions informatives.

1. La presidenta o president de cada comissió pot convocar el personal municipal que ha de participar en les
reunions de les comissions per assistir la presidència o vicepresidència i els regidors i regidores de Govern
que hi hagin de participar.

2. El  Reglament  de  participació  ciutadana  i,  en  tot  cas,  el  cartipàs  municipal  han  de  determinar  la
participació  de  la  representació  de  les  persones  alienes  a  la  corporació  municipal  en  les  diferents
comissions informatives ordinàries o especials.

Secció tercera: Els grups municipals

Article 60. Consideracions generals

1. A efectes de la seva actuació corporativa les regidores i regidors es constitueixen en grups polítics, en la
forma i amb els drets i les obligacions que s’estableixen en aquest Reglament.

2.  No  poden  constituir  grups  separats  els  regidors  o  regidores  elegits  en  una  mateixa  llista  electoral.
Inicialment, formen part d’un grup polític les regidores i regidors electes per una mateixa llista electoral. Els
regidors o regidores que abandonen o són expulsats de la formació política que va presentar la candidatura
per la qual van concórrer a les eleccions, així com els o les que abandonen o són expulsats o expulsades
del grup municipal, format per la candidatura en la qual van concórrer a les eleccions, queden en la condició
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de regidors o regidores no adscrits. Durant el mandat corporatiu, cap regidor o regidora no es pot integrar en
un grup diferent del qual formava part inicialment.

3. La llista que només hagi obtingut un regidor o regidora, té, a efectes consistorials, la consideració de grup
polític municipal.

4.  Correspon  als  grups  polítics  designar,  mitjançant  un  escrit  dirigit  a  l’alcalde  o  alcaldessa,  aquells
components que els hagin de representar als diferents òrgans col·legiats dels quals hagin de formar part.

Article 61. Constitució dels grups municipals

1. Els grups polítics es constitueixen mitjançant un escrit dirigit a l’alcaldessa o alcalde, signat per tot els
seus integrants, que s’ha de presentar a la secretaria de l’Ajuntament dins dels cinc dies hàbils següents a
la constitució de la corporació, i del qual se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que se celebri.

2. En aquest escrit, cada grup ha d’assenyalar la seva denominació i n’ha de nomenar el o la portaveu i
suplents. La denominació dels grups no pot diferir substancialment de la denominació de la llista electoral
corresponent. Els casos de conflicte en la denominació dels grups han de ser resolts pel Ple municipal, que
ha d’optar, com a criteri principal, per la denominació de la llista electoral.

3.  Les regidores o regidors que ho siguin posteriorment  a la sessió constitutiva  de la corporació s’han
d’incorporar al grup corresponent a la llista en què haguessin estat elegits. Disposen d’un termini de cinc
dies hàbils, a comptar des que prenguin possessió del seu càrrec, a fi d’acreditar la seva incorporació al
grup que els correspongui mitjançant un escrit dirigit a l’alcalde o alcaldessa i signat, també, per la persona
portaveu corresponent.

4. En tot cas, les baixes que es puguin produir en un grup municipal no són efectives fins que no hagin estat
comunicades al portaveu respectiu o a la portaveu respectiva i a l’Alcaldia, que n’ha de donar compte al Ple
municipal.

5. Són regidors i regidores trànsfugues aquells o aquelles que hagin contribuït amb el seu vot a afavorir
l’Alcaldia i el govern d’un altre grup polític.

Article 62. Regidores o regidors no adscrits

1. Un regidor o regidora pot causar baixa del  seu grup per iniciativa personal  o reglamentàriament per
iniciativa del grup municipal corresponent. En el primer cas, cal que la baixa vagi signada per la persona
interessada. En el segon cas, ha d’anar motivada amb l’acord d’expulsió del grup municipal. En els dos
casos, cal comunicar la baixa a l’Alcaldia per escrit, de la qual se n’ha de donar compte en la propera sessió
plenària.

2. Quan la majoria de les persones regidores d’un grup polític municipal abandonin la formació política que
va presentar la candidatura per  la qual van concórrer a les eleccions o en siguin expulsades, aquelles
persones que romanguin en la formació política esmentada són les legítimes integrants d’aquest grup polític
a tots els efectes. És d’aplicació el mateix criteri quan, tot i no ser majoria del grup, algun o alguns regidors o
regidores d’un grup polític municipal abandonin o siguin expulsats de la formació política per la qual van
concórrer a les eleccions. En qualsevol cas, la secretària o secretari de la corporació podrà dirigir-se a la
persona representant legal de la formació política que va presentar la candidatura corresponent a efectes
que notifiqui l’acreditació de les circumstàncies assenyalades.
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En el supòsit d’expulsió, la formació política ha d’acreditar, com a mínim, que l’acord d’expulsió ha estat
adoptat  per  l’òrgan competent,  que s’ha seguit  el  procediment  disciplinari  establert  en els  Estatuts  i  la
normativa del partit polític i que l’acord d’expulsió ha estat motivat. Més enllà dels elements procedimentals
anteriors, la corporació municipal no ha de verificar la legalitat substantiva del possible acord.

3.  Així  mateix,  també passen a tenir  la condició de regidores  i  regidors  no adscrits  aquells  o  aquelles
membres de la corporació en els quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) No haver-se constituït grup municipal dintre dels terminis establerts en l’article anterior.

b) No haver-se integrat  en el  grup  municipal  constituït  per  la  formació  electoral  que va  presentar  la
candidatura per la qual van concórrer a les eleccions.

c) Haver  abandonat  o  haver  estat  expulsat  mitjançant  votació  adoptada  per  majoria  simple  del  grup
municipal. En aquest últim cas, sempre que no es pugui assolir la majoria simple perquè el  número de
regidors i regidores que formen el grup sigui parell, el vot de la persona designada com a portaveu del grup
és determinant. En els supòsits d’expulsió, ha de quedar constància escrita de l’acord adoptat.

En cas  de falta  de regulació  específica,  pel  que fa  a les expulsions  dels  i  de les membres  d’un grup
municipal per part d’altres membres del grup municipal, s’ha de garantir un mínim procedimental del dret a la
defensa dels regidors o de les regidores que es pretenen expulsar. Aquest mínim, a banda de les previsions
establertes en el paràgraf anterior, ha d’incorporar:

- Un acord inicial en el qual s’assenyalin les raons per les quals se’n pretén l’expulsió.
- La  notificació  de  l’acord  esmentat,  com  a  mínim  a  través  de  correu  electrònic  dirigit  a  l’adreça
electrònica corporativa de l’Ajuntament de Lleida del regidor o regidora afectat.
- L’atorgament d’un tràmit d’audiència al regidor o a la regidora afectat per un termini igual al previst a la
normativa interna del seu partit d’adscripció original. Si no hi hagués un termini establert s’entén que és un
mínim de 5 dies hàbils.
- Un acord definitiu que es notifiqui  al  regidor  o regidora afectat  igual que en el  cas anterior,  on es
confirmi o no l’expulsió, i en el qual es tinguin en consideració les al·legacions que hagi presentat la regidora
o regidor afectat.

A efectes del previst en el paràgraf anterior, la regulació que contemplin els Estatuts del partit polític al qual
representin els grups municipals en atenció a la seva autonomia no és considerada normativa específica
que desplaci el que es preveu en aquest Reglament.

El compliment del procediment d’expulsió establert en aquesta lletra s’ha d’acreditar davant del secretari o
secretària de la corporació amb caràcter previ a que l’alcaldessa o alcalde doni compte al Ple de l’expulsió.
Més enllà dels elements procedimentals establerts, la corporació municipal no ha de verificar la legalitat
substantiva del possible acord.

4.  En  cap  cas  les  regidores  o  regidors  no  adscrits  poden  formar  un  grup  municipal  propi.  Els  drets
econòmics,  materials  i  polítics  dels  membres  no  adscrits  no  poden  ser  superiors  als  que  els  hauria
correspost de romandre en el grup de procedència. En tot cas, tenen dret a qualsevol dret individual inherent
a la condició de regidor o regidora i en particular a:

a) La participació als plens amb veu i vot.

b) L’exercici de les funcions de control polític.
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c) La presentació de mocions, esmenes, vots particulars, precs i preguntes.

d) La participació amb veu i vot en les comissions informatives i resta d’òrgans complementaris on hi tinguin
representació els regidors i regidores.

e) L’exercici del dret a la informació.

f) L’ostentació dels honors i tractaments propis de tot regidor o regidora.

Article 63. Portaveus dels grups municipals

1. És funció de les persones portaveus dels grups municipals representar el seu grup als actes oficials i, si
escau, en les persones que deleguin en les qüestions d’ordre i de funcionament del Ple municipal, així com
expressar la  posició  oficial  del  grup en els  assumptes  sotmesos al  Ple,  sens  perjudici  que deleguin  la
paraula lliurement en altres membres del grup o que deleguin les seves funcions en cas d’absència.

2. El nomenament i el cessament de la persona portaveu, el decideix el mateix grup municipal per majoria
simple.

3. S’entén que els escrits de tot ordre presentats per la o el portaveu d’un grup municipal els subscriuen
totes les persones que l’integren.

4. Els i  les portaveus han de rebre una comunicació immediata de tots  els actes oficials que convoqui
l’Ajuntament o aquells en els quals es convidi la corporació.

Article 64. Dotacions materials pel seu funcionament

1. El Ple municipal, amb càrrec al pressupost anual de la corporació, pot assignar als grups polítics una
dotació econòmica que ha de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups, i  un altre de
variable,  d’acord amb el  nombre de membres  de cadascun dels  grups,  dins  dels  límits  que,  si  escau,
estableixin les lleis de pressupostos generals de l’Estat amb caràcter general i sense que es puguin destinar
al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de
béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

2. En la mesura del possible, l’Ajuntament posarà a la disposició dels grups polítics els mitjans materials
necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

3. Els diferents grups polítics i les regidores i regidors no adscrits poden fer ús dels locals municipals per a
celebrar reunions o sessions de treball amb les associacions i entitats ciutadanes. L’alcalde o alcaldessa o la
regidoria en qui delegui ha d’establir el règim concret d’utilització de locals municipals, sense que puguin
coincidir amb sessions del Ple, de la Junta de Govern o d’altres òrgans corporatius.

4. Els grups municipals han de portar una comptabilitat específica de la dotació a què es refereix aquest
article, que han de posar a disposició del Ple municipal  en les condicions i periodicitat que determini el
cartipàs i, en tot cas, sempre que el Ple ho sol·liciti.

Article 65. Dret a la informació dels grups municipals

1. Els grups municipals tenen accés a la documentació municipal en les condicions i forma establertes en
aquest  Reglament,  la  normativa vigent  de règim local  i  la  normativa  específica  de transparència  i  bon
govern.
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2. Els grups municipals tenen dret a rebre informació per mitjà de:

a) Precs i preguntes presentades al Ple, verbals o per escrit, dirigides a l’alcaldessa o alcalde, en la forma
que s’expressa en aquest Reglament.

b) Sol·licituds d’informació i debats a incloure a l’ordre del dia de les comissions informatives.

Secció quarta: La Síndica o Síndic de Greuges

Article 66. Disposicions generals

1. La Síndica o Síndic de Greuges de Lleida és una institució que té per missió vetllar pels drets de la
ciutadania en relació amb l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes administratius que en
depenen, així com de les empreses de servei públic amb capital que pertanyin totalment o parcialment a
l’Ajuntament, i  de les concessionàries dels serveis públics municipals. Amb aquesta finalitat, estudia les
queixes que se li presentin, sense perjudici de les accions que pugui promoure per iniciativa pròpia.

2. El Síndic o Síndica de Greuges compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, examina i
dona tràmit a les queixes que se li formulin o promou accions per iniciativa pròpia. També pot actuar fent
mediació entre les parts enfrontades i proposar fórmules de conciliació o acord, sempre que les parts ho
hagin consentit a l’inici del procés.

Article 67. Forma d’elecció, cessament i condicions

La  regulació  d’aquesta  figura  i,  en  concret,  el  seu  nomenament  i  cessament,  funcions,  relacions  amb
l’Administració i incompatibilitats han d’estar regulats mitjançant un reglament específic.

Secció cinquena: Altres òrgans complementaris. Els òrgans participatius

Article 68. Objecte dels òrgans participatius

Els òrgans de participació ciutadana són espais de cogovernança oberts a la participació ciutadana amb
funcions consultives i de decisió segons s’estableixi en el Reglament de participació.

Article 69. Tipus i nombre d’òrgans participatius

L’Ajuntament  es  dota  d’un  reglament  de  participació  ciutadana  que  estableix  el  nombre,  composició  i
funcions dels òrgans de participació ciutadana, que en tot cas ha de contemplar els consells territorials o de
zona, el Consell de Ciutat i els consells sectorials.

Article 70. Els consells de zona

Els consells de zona es creen com a òrgans de participació ciutadana on es debaten els temes relatius a
cada zona territorial o barri de la ciutat en matèria de planificació urbana, assumptes administratius, serveis
municipals o altres qüestions d’interès.

Els consells de zona estan integrats per l’associació o associacions de veïns de cada zona, associacions de
comerciants i empresaris, AMPAs i AFAs, associacions i entitats culturals, altres col·lectius, plataformes i
persones a títol individual que vulguin participar-hi.
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Els regidors i regidores de zona, que són nomenats pel paer en cap, presideixen els consells de zona. En el
marc dels consells hi poden assistir els regidors i regidores de Govern per donar compte, exposar iniciatives
i defensar propostes que afectin el barri o zona en concret. Cada grup municipal ha de nomenar el seu
representant i un suplent -que no necessàriament ha de ser un càrrec electe municipal- en cadascun dels
consells de zona.

Article 71. Els consells sectorials

Els  consells  sectorials  són  òrgans  de  participació  de  les  associacions  i  entitats  representatives  dels
interessos ciutadans concrets en funció de llurs objectius: culturals, d’edats, de gènere, d’intervenció en la
col·lectivitat, etc.

Correspon  a  l’alcalde  o  alcaldessa  endegar  els  processos  de  constitució  dels  consells  sectorials.  El
funcionament de cadascun dels consells sectorials es regula en les seves normes internes, les quals han de
contenir, com a mínim, l’àmbit d’actuació, la seva composició, el règim jurídic dels acords, el caràcter dels
dictàmens, el quòrum mínim d’assistència i el quòrum de votació.

L’alcalde o alcaldessa ha de vetllar perquè es trameti als consells la informació municipal adient en relació
amb l’àmbit d’actuació del consell i, si escau, ha de promoure les reformes que calguin en els procediments
administratius municipals i en els circuits d’informació, a fi i efecte d’assegurar una participació suficient del
consell o del regidor sectorial en les decisions administratives que l’afectin.

Article 72. El Consell de Ciutat

El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Lleida on representants
de la  ciutat,  elegits  pels  consells  de zona  i  sectorials,  actors  socials,  econòmics  i  representants  de la
ciutadania debaten plegats amb els responsables polítics i tècnics municipals sobre els afers públics de la
ciutat de Lleida.

Les funcions del Consell es recullen específicament en el seu Reglament regulador i s’exerceixen mitjançant
l’elaboració d’informes, dictàmens i propostes, els quals tenen caràcter de recomanació per als òrgans del
Govern municipal. L’abast material dels informes, dictàmens i propostes del Consell de Ciutat inclouen, en
funció  de  les  preocupacions  o  dels  interessos  de  la  ciutadania,  el  conjunt  de  les  competències  de
l’Ajuntament de Lleida.

CAPÍTOL TERCER
Règim de funcionament de les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans de l’ajuntament de Lleida per
mitjans electrònics i a distància

Article 73. Objecte

1. L’objecte de la regulació prevista en aquest capítol és establir un conjunt de criteris generals per ordenar
el funcionament de les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Lleida quan es duguin a terme a
distància, totalment o parcialment.

2. Amb caràcter excepcional i en els supòsits previstos en l’article 46.3 de la LBRL, la celebració de les
sessions  dels  òrgans  de  govern  i  altres  òrgans  de  l’Ajuntament  de  Lleida  pot  efectuar-se  mitjançant
videoconferència o un mitjà similar que garanteixi la seguretat tecnològica i la participació en condicions
d’igualtat, incloent tant les sessions del Ple, de la Junta de Govern, de les comissions informatives i de la
resta d’òrgans constituïts per l’Ajuntament de Lleida.
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3. Quan els supòsits previstos en l’article 46.3 de la LBRL no afectin la totalitat dels regidors i regidores, la
celebració de les sessions dels òrgans de govern i altres òrgans de l’Ajuntament de Lleida pot efectuar-se
de forma híbrida. En aquest cas, quan es tracti de sessions plenàries, les persones regidores no afectades
pels supòsits excepcionals de l’article 46.3 de la LBRL han de seguir la celebració de la sessió plenària al
Saló de Plens de la Paeria, o en un altre espai físic habilitat a l’efecte quan es tracti de sessions d’altres
òrgans, mentre que aquelles que estiguin afectades pels supòsits de l’article 46.3 de la LBRL esmentats han
de seguir  la sessió mitjançant  el  sistema de videoconferència o un mitjà similar  a què fa  referència el
paràgraf anterior. En aquest darrer cas, els són d’aplicació les normes previstes en aquest article.

4. Per al desenvolupament de les sessions dels òrgans col·legiats a distància, s’ha d’utilitzar el servei de
videoconferència o un altre de similar que es determini en cada convocatòria i que compleixi els requisits
establerts en l’article 46.3, paràgraf segon, de la LBRL.

5. L’alcalde o alcaldessa de l’Ajuntament de Lleida, en cada sessió a distància, ha de designar una persona
coordinadora  tècnica  d’entre  el  personal  del  servei  encarregat  de  la  gestió  de  les  tecnologies  de  la
comunicació i la informació.

Article 74. Convocatòria de les sessions plenàries

1. La convocatòria de cada sessió ha de ser tramesa a les persones membres de la Corporació amb una
anticipació mínima de tres dies hàbils a la de celebració del Ple, un cop efectuada la Junta de Portaveus.

2. S’estableix l’ús de sistemes i instruments informàtics o telemàtics en la convocatòria de les sessions, la
consulta de les resolucions de l’Alcaldia, els esborranys de les actes i el seu text definitiu. La notificació de la
convocatòria amb mitjans electrònics s’entén efectuada amb la posada a disposició de la convocatòria, ordre
del dia, actes de les sessions anteriors i dictàmens, propostes o mocions relatius als punts de l’ordre del dia
en la seu electrònica d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Lleida, en concret a la plataforma que determini
el Ple en el cartipàs municipal.

3. Des de la seu s’ha d’enviar un avís al dispositiu electrònic i/o a l’adreça de correu electrònic de la persona
interessada, membre de la Corporació Municipal o altre, en què s’informi de la posada a disposició d’una
notificació en la seu electrònica. Aquest avís té efectes merament informatius i la falta de pràctica d’aquest
avís no impedeix que la notificació sigui considerada plenament vàlida.

L’avís s’ha d’enviar al dispositiu electrònic o a l’adreça de correu electrònic que la persona interessada hagi
comunicat voluntàriament a aquest efecte, o a ambdós llocs, de conformitat amb el que preveu l’article 41.1
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

L’avís  regulat  en  aquest  apartat  només  es  practica  en  el  cas  que  la  persona  interessada  o  la  seva
representant hagi comunicat a l’Ajuntament un dispositiu electrònic o adreça de correu electrònic a aquest
efecte mitjançant la seu electrònica corresponent.  Aquesta comunicació s’ha de dur  a terme mitjançant
l’edició del camp corresponent dins del seu perfil  d’usuari de l’aplicació, a la qual es refereix l’apartat 2
d’aquest article. El compliment defectuós, la falta d’actualització o l’incompliment d’aquesta obligació per
part de la persona interessada no suposa cap responsabilitat a l’Ajuntament per aquells avisos efectuats a
mitjans no operatius o per la falta d’enviament de l’avís.

4. Per a la utilització del servei de videoconferència, s’ha de disposar com a mínim de connexió a internet,
càmera i  micròfon i  dispositiu de connexió d’acord amb les característiques i  requeriments tècnics que
l’Ajuntament estableixi en cada moment.
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L’accés a la sessió a distància s’ha de fer utilitzant la contrasenya d’usuari del directori actiu que disposin les
regidores i regidors d’acord amb les polítiques de seguretat de la informació de la corporació.

Per a l’ús òptim del servei de videoconferència s’ha de:

a) Fer un simulacre de la sessió i comprovar, en el moment previ de la sessió, que els equips, càmeres,
micròfons i connexions funcionen correctament.

b) Condicionar un espai per fer la videoconferència, on no s’incorporin elements externs de l’ambient.

Article 75. Desenvolupament de les sessions plenàries

1. Són d’aplicació les mateixes regles de funcionament que les establertes per a cadascun dels òrgans
col·legiats de l’Ajuntament de Lleida quan celebrin les seves sessions de forma presencial, però amb les
següents especialitats:

a) Les  sessions  del  Ple són públiques.  Sempre que sigui  possible,  la  publicitat  s’ha  de dur  a  terme
mitjançant l’emissió en directe a través de les plataformes de reproducció en línia que habiliti l’Ajuntament.
Si per dificultats tècniques o organitzatives no es pot realitzar l’emissió en directe, la gravació de la sessió
s’ha de fer pública a través dels canals de comunicació que habiliti l’Ajuntament. De les diferents gravacions
que se’n derivin, s’ha de prioritzar, com a gravació oficial, l’efectuada per la plataforma informàtica a la qual
fa referència l’article 74.2 d’aquest Reglament, excepte que hi hagi hagut problemes o dificultats tècniques
que n’hagin impedit la gravació.

El debat i la votació d’aquells assumptes que puguin afectar el dret fonamental de la ciutadania a què es
refereix l’article 18.1 de la Constitució espanyola poden ser secrets quan així s’acordi per majoria absoluta.
En aquest punt, s’ha de deixar d’emetre temporalment la sessió pel mitjà esmentat.

b) Per a la vàlida constitució del Ple, es requereix l’assistència d’un terç del nombre legal de membres de
la corporació, que mai pot ser inferior a tres. En la resta d’òrgans, es requereix també la presència d’un terç
del seu nombre legal de membres, que tampoc pot ser inferior a tres. Aquest quòrum ha de mantenir-se
durant tota la sessió. En tot cas, es requereix l’assistència de la presidència i la secretaria de la corporació o
de les persones que legalment les substitueixin.

c) A aquests efectes, les persones assistents a l’òrgan col·legiat  de què es tracti  cal  que estiguin en
disposició d’identificar-se visualment i acústicament, mitjançant vídeo i àudio, de manera continuada durant
tota la sessió.

d) En  el  cas  que  algun  regidor  o  regidora  assistent  es  desconnecti  per  dificultats  tècniques  en  les
comunicacions,  per  ordre  de  l’alcaldessa  o  alcalde,  qui  coordini  la  sessió  ha  de  posar  en  pausa  la
videoconferència.  La  sessió  s’ha  de  reprendre  en  el  moment  que  la  secretaria  general  acrediti  la
visualització i àudio de totes les persones assistents.

e) La persona que ocupa la coordinació de la sessió ha d’iniciar les reunions silenciant el micròfon de
totes les persones participants, excepte el de l’alcaldia o la presidència de la sessió de què es tracti, que
serà la persona conductora de la sessió. L’alcalde o alcaldessa pot sol·licitar a les persones assistents que
no estiguin intervenint que tanquin també la càmera.

f) Les sessions han de començar amb la pregunta de la persona que n’ocupa la presidència sobre si
algun membre de l’òrgan ha de formular alguna observació a l’acta de la sessió anterior distribuïda amb la
convocatòria. Si no hi  ha observacions, es considera aprovada. Si  n’hi  ha, s’han de debatre i  s’han de
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decidir  les  rectificacions  que procedeixin.  A aquests  efectes,  l’alcaldia  o  la  presidència  ha de donar  la
paraula a qui l’hagi demanada, ha de silenciar el seu micròfon i aquesta darrera ha d’activar el seu micròfon
i prendre la paraula. Finalitzada la intervenció, s’ha de silenciar el micròfon i l’alcaldia o la presidència ha
d’activar el seu. Tot seguit, s’han de votar les rectificacions que siguin procedents.

Article 76. Deliberacions

1. Si es promou el debat, l’alcaldia o la presidència ha d’ordenar-ne les intervencions conforme a les regles
d’aquest article.

2. Deliberacions dels plens i comissions informatives:

a) L’alcaldia o la presidència dona la paraula a les respectives persones portaveus o membres en qui
deleguin els diferents grups, silencia el seu micròfon i pren la paraula aquesta darrera, que prèviament ha
d’haver activat el seu micròfon. Finalitzada la intervenció, ha de silenciar el micròfon i l’alcaldia ha d’activar
el seu per donar la paraula a la següent.

b) No s’admeten altres interrupcions que les de la presidència per a cridar a l’ordre, per a la qual cosa ha
d’activar el seu micròfon.

3. Deliberacions de la resta d’òrgans col·legiats

a) La presidència ha de preguntar si alguna persona membre de l’òrgan vol prendre la paraula mitjançant
l’opció prevista en la mateixa eina electrònica. A aquests efectes, l’alcaldia o la presidència ha de donar la
paraula a qui l’hagi demanada, silenciar el seu micròfon i aquesta darrera ha d’activar el seu micròfon i
prendre la paraula. Finalitzada la intervenció,  ha de silenciar el  micròfon i l’alcaldia o la presidència ha
d’activar el seu per donar la paraula a la persona següent.

b) En els supòsits en què, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 76 de la Llei 7/1985, alguna
persona  membre  de  la  corporació  hagi  d’abstenir-se  de  participar  en  la  deliberació  i  votació,  ha  de
desconnectar-se de la sessió mentre es discuteixi i es voti l’assumpte, excepte quan es tracti de debatre la
seva actuació com a membre corporatiu, en què té dret a romandre i defensar-se. Un cop finalitzat el debat i
la  votació de l’assumpte,  la persona que ocupa la coordinació del  servei  ha d’habilitar  de nou la seva
connexió.

Article 77. Votacions

1. Són d’aplicació les mateixes regles de votació que les aplicades a cadascun dels òrgans col·legiats de
l’Ajuntament de Lleida quan celebrin les seves sessions de forma presencial, però amb les especialitats
següents:

a) La votació s’efectua a través de la plataforma a què es refereix l’article 74.2 d’aquest Reglament.

b) El secretari o secretària general prèviament indicarà en la plataforma les absències.

c) Acte seguit l’alcaldessa o alcalde anuncia el moment d’inici de la votació.

d) La secretària o secretari general, o qui legalment en faci la substitució, activa la votació.

e) A partir d’aquell moment els membres poden efectuar la votació i el secretari o secretària general, o qui
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legalment en faci la substitució, tanca el procés de votació del punt un cop comprovat que tots els membres
han votat.

f) En cas que no es pugui realitzar per mitjans electrònics per motius organitzatius o tècnics, es pot dur a
terme la votació nominal.

g) En els casos en què la votació sigui secreta, també s’ha d’utilitzar el mateix sistema i la secretària o
secretari general, o qui legalment en faci la substitució, marca en la plataforma de votació que aquell punt es
vota de forma secreta.

h) En cas d’empat o d’altres circumstàncies que comportin la necessitat de repetir la votació, el secretari o
secretària general, o qui legalment en faci la substitució, torna a activar la votació del punt.

2. El sistema del vot telemàtic es pot incorporar tant si la sessió és presencial, híbrida com telemàtica.

3. El vot telemàtic permet la visualització al moment de l’evolució de les votacions a tots els i les assistents.

TÍTOL SEGON
Estatut dels membres de la corporació

CAPÍTOL PRIMER
Dels drets i deures dels regidors i regidores

Article 78. Dels drets de les regidores i regidors

Són drets dels regidors i regidores municipals els que expressament es reconeixen a la legislació de règim
local i, especialment, els següents:

a) Participar, amb veu i vot, a les sessions plenàries de l’Ajuntament i, d’acord amb el que s’estableix en
aquest Reglament, a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes i en altres òrgans de
representació de l’Ajuntament quan així es determini.

b) Rebre, amb càrrec al pressupost de l’Ajuntament, les retribucions o indemnitzacions que acordi el Ple
de la corporació segons els criteris generals establerts en la legislació de règim local, i de la consignació en
els pressupostos municipals.

c) Obtenir de l’alcalde o alcaldessa i d’altres òrgans de govern de l’Ajuntament tota la informació relativa
als  afers  municipals  que  sigui  necessària  per  a  l’exercici  de  les  seves  funcions,  en  els  termes  que
s’esmenten en aquest Reglament i en la normativa vigent.

d) Rebre els honors, les distincions i el tractament propis de la seva representació.

e) Disposar dels mitjans materials necessaris per portar a terme la seva tasca, en els termes que es
determinen en aquest Reglament.

f) Impugnar els acords i les disposicions municipals en els termes establerts en la legislació general.

g) Rebre els ciutadans i ciutadanes que ho desitgin, així com convocar-los a l’edifici o a les dependències
municipals que els siguin assignades, sempre que sigui per tractar qüestions pròpies del seu càrrec o de la
seva representació, i sense perjudici de les normes d’utilització dels locals municipals.
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h) Rebre assistència en la utilització de mitjans electrònics.

Article 79. Dels deures de les regidores i regidors

1. Són deures dels regidors i regidores municipals aquells que es determinen a la legislació de règim local i
altres disposicions aplicables i, en especial, els següents:

a) Assistir als plens municipals i a les reunions dels altres òrgans municipals dels quals siguin membres,
excepte quan hi hagi causa justa que ho impedeixi, fet que han de comunicar amb la màxima antelació
possible a la presidència de la corporació o de la comissió informativa, si escau, bé directament o bé a
través del o de la portaveu del grup a què pertanyi.

b) Formular la declaració dels seus béns i activitats privades en el corresponent registre d’interessos, en
els termes previstos en la legislació aplicable i en aquest Reglament.

c) Respectar la confidencialitat de la informació a la qual tinguin accés per raó del seu càrrec, en els
termes previstos en la legislació aplicable i en aquest Reglament.

d) Respectar les normes vigents quant a incompatibilitat i quant a abstenció.

e) Relacionar-se obligatòriament amb l’Ajuntament per mitjans electrònics.

2. L’alcaldessa o alcalde pot sancionar la manca d’assistència injustificada en el Ple o en la resta d’òrgans
de la corporació d’acord amb la normativa i el procediment legalment establert.

CAPÍTOL SEGON
Dedicacions i drets econòmics de les regidores i regidors

Article 80. Regidors i regidores amb dret a retribució

1. D’acord amb el que s’estableix en la legislació vigent, tenen dret a rebre retribució de l’Ajuntament i a
ésser donats d’alta a la Seguretat Social l’alcalde o alcaldessa i les regidores i regidors que desenvolupin les
seves responsabilitats municipals en règim de dedicació exclusiva.

2. Els i les membres de la Paeria que exerceixin els seus càrrecs amb dedicació parcial per dur a terme
funcions de presidència, vicepresidència, ostentar delegacions o desenvolupar responsabilitats que així ho
requereixin perceben retribucions pel  temps de dedicació efectiva. En aquest cas han de ser igualment
donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social per aquest concepte.

3. Poden accedir a la dedicació exclusiva o parcial, per resolució d’Alcaldia, totes les regidores i regidors per
la seva especial dedicació i circumstàncies. A proposta dels diferents grups polítics i per resolució d’Alcaldia,
es determina el règim i percentatge de dedicació que s’assigni als regidors i regidores que accedeixin a la
dedicació parcial. Les regidores i regidors que optin per la dedicació parcial també han de ser donats d’alta a
la Seguretat Social i tenen dret a rebre una retribució de l’Ajuntament, atenent al percentatge de dedicació
escollida. La quantitat a percebre i el tipus de dedicació s’han de determinar al cartipàs municipal.

4. Només els regidors i  regidores que no tinguin dedicació exclusiva ni  dedicació parcial  perceben una
indemnització per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament dels que formin part, en
la quantitat que es determini al cartipàs municipal.
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Article 81. Determinació de les retribucions

1. El Ple de la corporació, a proposta de l’alcaldessa o alcalde, determina a l’inici del mandat, el nombre de
membres de la corporació que poden exercir les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva o
parcial. En cada mandat, es determina el volum total dels fons dedicats a assignacions a les regidores i
regidors,  i  les  retribucions  o  indemnitzacions  individuals  que  corresponguin  amb  la  responsabilitat  de
cadascun d’ells.

2. És  atribució  de  l’alcalde  o  alcaldessa,  dintre  de  la  seva  competència  de  direcció  de  govern  de
l’Ajuntament,  la designació dels  regidors i  regidores  amb dret  a rebre retribució en règim de dedicació
exclusiva i parcial i a ésser donats d’alta a la Seguretat Social.

3. El nomenament de qualsevol regidor o regidora per a un càrrec de dedicació parcial o exclusiva ha de ser
acceptat personalment i s’ha de comunicar a la següent sessió ordinària que celebri el Ple de la corporació.
S’entén que hi ha acceptació tàcita sempre que no hi hagi renúncia expressa comunicada a l’alcaldessa o
alcalde per escrit en el termini de tres dies de la notificació.

Article 82. Indemnitzacions

1. Totes les persones que formen part de la corporació poden rebre indemnitzacions, tant per dany emergent
com per lucre cessant, en els termes que determini el Ple de la corporació.

2. Totes les persones que formen part de la corporació tenen dret a rebre indemnitzacions per les despeses
ocasionades en l’exercici del càrrec, quan siguin efectives i justificades documentalment, segons les normes
d’aplicació general en les administracions públiques, segons l’acord del Ple que determini el grup en què
s’han d’enquadrar les regidores i regidors d’acord amb la normativa vigent.

Article 83. Assistències

1. Els i les membres de la corporació que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial
poden rebre les quantitats que es determinin en concepte d’assistències en els termes previstos per aquest
Reglament, per l’acord del cartipàs municipal i per les bases d’execució del pressupost. Aquest concepte
retribueix de manera efectiva i amb la mateixa quantitat l’assistència dels regidors i regidores a cadascuna
de les sessions dels òrgans municipals.

2. En el cas d’assistència parcial a les sessions dels òrgans municipals, la retribució ha de ser proporcional
a  la  participació  efectiva,  de  conformitat  amb  els  mètodes  de  càlcul  que  s’estableixin  en  les  bases
d’execució del pressupost.

Article 84. Quantitat total i pagament de les retribucions, indemnitzacions i assistències

1. Les consignacions pressupostàries corresponents als conceptes esmentats en aquest capítol no poden
superar els màxims que es determinin, amb caràcter general, a la legislació.

2. Les quantitats fixades per a les retribucions, assistències i indemnitzacions es consideren brutes i s’hi ha
de descomptar les deduccions aplicables.

3. Les quantitats acreditades s’han de pagar en termes generals una vegada al mes, sens perjudici que
l’Ajuntament avanci quantitats a justificar, en el cas de les indemnitzacions o altres despeses.
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CAPÍTOL TERCER
Incompatibilitats i registre d’interessos

Article 85. Règim d’incompatibilitats de les regidores i regidors

1. Les incompatibilitats de les regidores i regidors municipals són les que es determinin a la legislació de
règim local, a la legislació electoral, a la legislació de contractes del sector públic o en l’especial aplicable.

2. Els i les membres de la corporació municipal han d’abstenir-se de participar en la deliberació, votació i
execució de qualsevol assumpte en el qual tinguin un interès personal o hi concorri alguna de les causes a
les quals es refereix la legislació de procediment administratiu.

Els  o  les  membres  dels  òrgans  municipals  que  incorrin  en  alguna  causa  d’abstenció  tenen  el  deure
d’abandonar la sessió durant la deliberació, vot, decisió o execució d’algun assumpte relacionat amb el
motiu d’abstenció.

Article 86. Obligació de declarar interessos

1. Tots els regidors i regidores, abans de la presa de possessió del càrrec, tenen el deure de declarar, en el
registre municipal d’interessos, tota activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics,
així com els seus béns patrimonials.

2. La declaració d’interessos s’ha d’emetre també cada vegada que es produeixi una modificació de les
circumstàncies  de fet  o  hi  hagi  variacions  respecte de les  declaracions  presentades.  Igualment  cal  fer
declaració d’interessos abans del cessament o renúncia dels membres de la corporació, per finalització del
mandat o per qualsevol altra circumstància.

3. És d’aplicació en aquesta matèria tot allò previst en el Reglament del registre d’interessos de l’Ajuntament
de Lleida.

4. Les declaracions dels membres de la corporació publicades al web de transparència, en el model aprovat
pel Ple i que consta en el reglament abans indicat s’han d’actualitzar anualment.

CAPÍTOL QUART
Informació i participació de les regidores i regidors en el govern municipal

Article 87. Dret general a la informació

1. Tots els regidors i regidores municipals tenen dret a rebre tota la informació necessària per a l’exercici del
seu  càrrec,  i  a  accedir  a  tots  els  expedients  administratius,  a  tots  els  antecedents  o  a  una  altra
documentació municipal.

2. Cosegüentment, és obligació dels òrgans de Govern municipal respondre d’aquest deure davant del Ple
municipal.

Article 88. Informació d’accés directe

Els serveis administratius municipals o els funcionaris o funcionàries corresponents estan obligats a facilitar
l’accés directe a la documentació, en els casos següents:
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a) Quan es tracti de l’accés de les regidores i regidors amb responsabilitats o delegacions a la informació
pròpia de les seves responsabilitats.

b) Quan es tracti de l’accés, de tots els regidors i regidores municipals, a la informació i a la documentació
pròpia dels assumptes que hagin d’ésser tractats pels òrgans col·legiats dels quals són membres i a les
resolucions o als acords efectius de tots els òrgans municipals.

c) Quan es tracti de l’accés, de les regidores i regidors, a la informació o a la documentació pública de
l’Ajuntament, així com als expedients administratius, respecte als quals el regidor o la regidora pugui ser-ne
part interessada d’acord amb la legislació administrativa.

Article 89. Procediment ordinari per sol·licitar una altra informació

1. L’accés a la documentació no esmentada en els articles anteriors ha de demanar-se al o a la cap de l’àrea
o del departament administratiu corresponent, que li ha de facilitar i ho ha de comunicar a la Secretaria
General i a l’Alcaldia.

2. La consulta de la documentació pot efectuar-se en el departament administratiu en què es trobi o a la
Secretaria General.

3. Quan el volum o la complexitat de la documentació a consultar ho requereixi, es pot autoritzar que la
consulta es dugui a terme en una dependència municipal diferent a les anteriors i es pot sol·licitar, si cal, que
hi assisteixi algun funcionari o funcionària municipal per tal de completar la informació.

4. La informació sobre temes concrets s’ha de sol·licitar a l’Alcaldia, expressant l’àmbit de la informació, que
disposarà el departament administratiu o càrrec que ha de facilitar-la.

5. Qualsevol regidor o regidora pot formular preguntes per escrit als regidors i regidores delegats en matèria
de l’àrea de la seva gestió, les quals han de ser contestades, també per escrit, en el termini ordinari de 15
dies. De tots els escrits presentats, se n’ha de donar compte a l’Alcaldia.

Article 90. Casos de denegació de la informació

1.  L’alcalde o alcaldessa pot  denegar,  de forma motivada i  per  escrit,  l’accés a la documentació i  a la
informació en els supòsits següents, sense perjudici que la persona interessada pugui acudir a les vies de
recursos o reclamacions especials en matèria d’accés a la informació pública:

a) Quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a l’honor, a la
intimitat personal o familiar, i a la pròpia imatge de les persones.

b) Quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets oficials.

c) Quan la informació romangui sota secret sumarial.

2. En el cas que l’alcaldessa o alcalde denegui l’accés a la documentació, tal com s’estableix en l’apartat 1
d’aquest article, ha de fer-ho per escrit i de manera motivada.

Disposició addicional primera

Integració d’altres reglaments en el Reglament orgànic municipal
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Es consideren integrants del  Reglament  orgànic  municipal,  i,  per  tant  amb caràcter  també orgànic,  els
articles, capítols o seccions que a continuació es transcriuen, de les disposicions reglamentàries municipals
següents:

a) Reglament de participació ciutadana: les disposicions que es prevegi expressament que tenen caràcter
orgànic.

b) Normes de funcionament de la Sindicatura Municipal de Greuges: articles de l’1 al 10.

c) Reglament per l’ús de la llengua catalana: article 1.

d) Reglament d’interessos de l’Ajuntament de Lleida: articles 1, 2, 4 i 6.

e) Reglament del Consell de Ciutat.

f) Totes aquelles disposicions reglamentàries municipals que així ho prevegin en el seu articulat.

Disposició addicional segona

1. Als efectes de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, particularment el seu article
23,  la  documentació  administrativa,  en  els  termes  de  l’ordenament  jurídic  vigent,  ha  de  garantir  els
tractaments relatius a la identitat de gènere quant al nom sentit i al gènere no binari.

2. Les dades relatives a la identitat de gènere s’han de procurar introduir en la documentació administrativa
de l’Ajuntament de Lleida amb caràcter complementari, protocol·lari i no substitutiu de les dades relatives a
la seva identificació legal. Aquestes dades no produeixen per si soles efectes jurídics.

3. No s’incorporen aquestes dades en la base de dades relatives al padró municipal.

4. S’ha de garantir en tot moment la normativa relativa a la protecció de dades personals.

Disposició transitòria

En el supòsit de plecs de clàusules de licitació a partir de 120.000 € finançats amb fons europeus Next
Generation, als efectes de complir els reptes i objectius del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel
qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla
de recuperació, transformació i resiliència, no es coneixerà per la comissió informativa respectiva de forma
prèvia a la seva aprovació per part de la Junta de Govern Local, i se’n donarà compte a la següent comissió
informativa.

Disposició derogatòria

Amb l’entrada en vigor d’aquest Reglament o de la seva modificació es deroguen totes aquelles disposicions
reglamentàries de l’Ajuntament de Lleida que s’hi oposin, contradiguin o resultin incompatibles.

Disposició final

El present Reglament orgànic entra en vigor als quinze dies de la seva publicació al Butlletí Oficial de la
Província. També se n’ha de fer difusió pels mitjans municipals disponibles.
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Anuncio aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Lleida

Se hace público, para general conocimiento, que el Pleno del Ayuntamiento de Lleida, en la sesión de fecha
6 de mayo de 2022, adoptó el acuerdo que, traducido de su original en lengua catalana, es el siguiente:

“1. Aprobación definitiva del Reglamento orgánico municipal del ayuntamiento de Lleida

El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno de la propuesta de la concejal de Presidencia, dictaminada favorablemente
por  la  Comisión Informativa  para las  políticas  de la  gestión de Economía,  Presidencia,  Participación y
Promoción Económica, en la sesión celebrada el día 22 de abril de 2022, con el siguiente contenido:

Relación de hechos

El  Pleno  Municipal  en  la  sesión  de  fecha  27  de  diciembre  de  2021  aprobó  inicialmente  el  texto  del
Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Lleida (ROM). Igualmente se acordó someter dicho
texto a exposición pública por un plazo de 30 días hábiles para presentar alegaciones, reclamaciones y
sugerencias.

La exposición pública se llevó a cabo mediante la publicación de los siguientes anuncios:

▪ Tablón de anuncios Ayuntamiento de Lleida, expuesto desde el día 14 de enero de 2022, hasta el día 24
de febrero de 2022, ambos inclusive.

▪ Prensa local, periódicos Segre y La Manyana, el día 14 de enero de 2022.

▪ Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Lleida, el día 17 de enero de 2022.

▪ Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el día 18 de enero de 2022.

El plazo de alegaciones finalizó el día 1 de marzo de 2022, inclusive, una vez computados 30 días hábiles
desde el día siguiente a la última publicación del edicto.

En el periodo de información pública y audiencia a los interesados, se han presentado las alegaciones y
sugerencias siguientes:

En fecha 17 de enero de 2022, grupo municipal Comú de Lleida.

En fecha 19 de enero de 2022, Sra. Ángeles Ribes Duarte (concejal no adscrita del Ayuntamiento de Lleida).

En fecha 20 de enero de 2022, Sr. Xavier Jordi Marín Cuspinera.

En fecha 22 de febrero de 2022, Asociación Colors de Ponent.

En fecha 1 de marzo de 2022, grupos municipales de l’Ajuntament  de Lleida d’ERC-AM, PSC, JXCAT
Lleida, Comú de Lleida, PP, C’s, y Sr. Sergio González Arroyo, concejal no adscrito del Ayuntamiento de
Lleida.

En fecha 1 de marzo de 2022, Oficina Antifraude de Catalunya.

En fecha  1 de marzo  de  2022,  grupos  municipales  del  Ayuntamiento de Lleida  de  ERC-AM y  JXCAT
LLEIDA.
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En fecha 21 de marzo y 11 de abril de 2022 se ha reunido la comisión de trabajo relativa a la redacción del
ROM del Ayuntamiento de Lleida. En dichas reuniones se trataron las alegaciones presentadas y en la
última se cerró la propuesta de texto definitivo.

En fecha  20 de abril  el  vicesecretario  del  Ayuntamiento de Lleida emitió  un informe en relación a  las
alegaciones y sugerencias presentadas a la aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal.

Fundamentos de derecho

I. Alegaciones realizadas por los grupos municipales del ayuntamiento de Lleida de ERC-AM y JXCAT
Lleida

Los grupos políticos municipales ERC-AM y JXCAT del Ayuntamiento de Lleida presentaron en fecha 1 de
marzo de 2022 alegaciones para la revisión del articulo 50.2 a) del ROM. Este articulo determina que antes
de aprobarse los pliegos de condiciones a partir de 120.000 euros de licitación por parte de la JGL, se
deberá dar cuenta en la respectiva comisión informativa.

Y los grupos proponen adaptar dicho artículo para dar cumplimiento al artículo 48.1 del Real Decreto Ley
36/2020,  de 30  de diciembre,  por  el  cual  se aprueban medidas  urgentes  para  la  modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en tanto
que  declara  la  aplicación  de  la  tramitación  de  urgencia  y  despacho  prioritario  de  los  procedimientos
administrativos que impliquen ejecución de gastos a cargo de los fondos europeos dentro de dicho Plan.
Sostienen que, dados los plazos estrictos de las bases y convocatorias de ayudas financiadas a través de
los fondos Next Generation, y la necesidad de evitar convocar comisiones informativas extraordinarias o
urgentes y extraordinarias, se propone que en los pliegos de licitación financiados con fondos europeos
Next Generation, se dé cuenta después de la aprobación por parte de la JGL.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente esta alegación tendría cabida, dada la claridad del mencionado art.48.1 del RDL 36/2020. Si
bien, se desaconseja incorporar previsiones en el  ROM que no tengan vocación de permanencia en el
tiempo y pretendan dar respuesta a necesidades puntuales.

Dada la consideración jurídica mencionada, en la reunión del día 21 de marzo se llegó a un acuerdo entre
los grupos y concejales para incluir esta previsión como una Disposición Transitoria al ROM. En virtud de
este acuerdo, la propuesta que se realiza de modificación consiste en dejar tal cual el art. 50.2 a) del ROM e
incorporar una Disposición Transitoria de la siguiente manera:

Propuesta

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo 50. Objeto de les comisiones informativas
ordinarias
(...)
2. Igualmente deben informar del seguimiento de la
gestión  del  alcalde  o  alcaldesa,  la  Junta  de
Gobierno Local y los concejales y concejalas que
ostenten  delegaciones,  sin  perjuicio  de  las
competencias  de  control  que  corresponden  al
Pleno.  En  todo  caso,  las  respectivas  comisiones
informativas  deben  conocer,  de  forma  previa  al
debate  y  la  aprobación de la  Junta  de Gobierno

Artículo 50. Objeto de les comisiones informativas
ordinarias
(...)
2. Igualmente deben informar del seguimiento de la
gestión  del  alcalde  o  alcaldesa,  la  Junta  de
Gobierno Local y los concejales y concejalas que
ostenten  delegaciones,  sin  perjuicio  de  las
competencias  de  control  que  corresponden  al
Pleno.  En  todo  caso,  las  respectivas  comisiones
informativas  deben  conocer,  de  forma  previa  al
debate y  la  aprobación de la  Junta  de Gobierno
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Local, los:
a) Pliegos de condiciones a partir de 120.000€ de
licitación.
(...)

Local, los:
a) Pliegos de condiciones a partir de 120.000€ de
licitación.
(...)
DISPOSICIÓN TRANSITÓRIA
En el supuesto de pliegos de cláusulas de licitación
a  partir  de  120.000  €  financiados  con  fondos
europeos Next Generation, los efectos de cumplir
los retos y objetivos del Real Decreto Ley 36/2020,
de  30  de  diciembre,  por  el  cual  se  aprueban
medidas  urgentes  para  la  modernización  de  la
Administración Pública y para la ejecución del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no
se conocerá por la respectiva comisión informativa
de forma previa  a  su aprobación por  parte  de la
Junta de Gobierno Local,  y se dará cuenta en la
siguiente comisión informativa.

Por todo lo expuesto se propone estimar la presente alegación.

II. Alegaciones realizadas por todos los grupos municipales del ayuntamiento de Lleida (ERC-AM, PSC,
JXCAT Lleida, Comú de Lleida, PP, C’S) y por parte del concejal no adscrito, Sr. Sergio González Arroyo

Las alegaciones se presentaron en fecha 1 de marzo de 2022 y van dirigidas a modificar dos artículos del
ROM: el articulo 13.2 i el articulo 50.2 c).

Por un lado, el artículo 13.2 ROM que se pretende modificar regula la posibilidad de delegación del voto de
las concejalas y concejales en determinadas situaciones establecidas en el propio artículo. Y el aspecto
concreto que se pretende modificar es una mejora y ampliación de su redacción para adaptarlo a otras
normativas que previamente lo habían realizado, como, por  ejemplo, el  artículo 86.4 b) de la Ley foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración local de Navarra.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente  es  correcta  esta  modificación  dado  que  no  contradice  lo  ya  establecido  anteriormente;
tampoco la interpretación del artículo según se establece en la exposición de motivos del ROM; y tampoco
la jurisprudencia constitucional sobre la materia. Al  contrario, lo que se intenta es reforzar  la seguridad
jurídica de la delegación de voto. Todo ello sin perjuicio de tener en consideración lo que ya se indicaba en
los informes de Vicesecretaría de 8 de septiembre de 2021 y de 17 de diciembre de 2021 al respecto.

En la reunión de 21 de marzo se acordó acoger esta alegación.

Por  otro  lado,  el  artículo  50.2  c)  del  ROM  regula  determinadas  materias  de  las  que  las  comisiones
informativas deberían conocer con carácter previo a su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local,
entre las que se encuentran las "Bases y convocatorias de oposiciones de funcionariado". Para mejorar la
redacción  sostienen  que  esto  debería  hacerse  referencia  a  "empleados  públicos"  en  lugar  de
"funcionariado".

Consideraciones jurídicas:
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Desde el punto de vista jurídico esta alegación es correcta, dado que el concepto "empleados públicos" es
la terminología que incluye con carácter general a todos los trabajadores públicos, con independencia de si
su vinculación con el Ayuntamiento o sus organismos es de funcionariado o laboral.

Propuesta de modificación de los artículos 13.2 y 50.2 c)

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo 13. Adopción de acuerdos
(...)
2.  Los  acuerdos  se  aprobarán  por  la  mayoría
simple de las concejalas y concejales presentes en
la sesión,  excepto en los casos que la ley prevé
mayorías calificadas, lo que deberá constar en los
informes  que  se  incorporen  en  el  expediente  o
serán  informadas  por  la  persona  secretaria  o
funcionaria  de  habilitación  nacional  en  el  mismo
Pleno.
Las concejalas y concejales en situación de baja,
permiso  o  situación  asimilada  a  maternidad,
paternidad,  embarazo  o  enfermedad  grave  que
impida  su  asistencia  al  Pleno  de  la  corporación,
podrán acogerse a la posibilidad de delegación de
voto  o  votar  de  forma  telemática  por  medios
electrónicos  siempre  que  así  lo  avale  de  forma
preceptiva un informe de Secretaría General.
El  procedimiento  se  iniciará  a  solicitud  de  la
persona interesada mediante escrito  dirigido a  la
Alcaldía  y  presentado  en  la  Secretaría  General,
acompañado de la acreditación de la baja, permiso
o situación asimilada por  maternidad,  paternidad,
embarazo  o  enfermedad  grave  que  impida  su
asistencia a la sesión del Pleno, con una antelación
mínima de 24 horas al inicio de la sesión.
(...)
Artículo 50. Objeto de las comisiones informativas
ordinarias
(...)
2.  (...)  En  todo  caso,  las  respectivas  comisiones
informativas  conocerán,  de  forma  previa  a  su
debate  y  aprobación  por  parte  de  la  Junta  de
Gobierno Local, de los:
(...)
c)  Bases  y  convocatorias  de  oposiciones  de
funcionariado.
(...)

Artículo 13. Adopción de acuerdos
(...)
2.  Los  acuerdos  se  aprobarán  por  la  mayoría
simple de las concejalas y concejales presentes en
la sesión,  excepto en los casos que la ley prevé
mayorías calificadas, lo que deberá constar en los
informes  que  se  incorporen  en  el  expediente  o
serán  informadas  por  la  persona  secretaria  o
funcionaria  de  habilitación  nacional  en  el  mismo
Pleno.
Las concejalas y concejales en situación de baja,
permiso  o  situación  asimilada  a  maternidad,
paternidad,  embarazo,  enfermedad  grave  u
hospitalización que impida su asistencia  al  Pleno
de la corporación, podrán acogerse a la posibilidad
de delegación de voto a otro concejal o concejala o
votar de forma telemática por medios electrónicos
siempre que así  lo avale de forma preceptiva un
informe de Secretaría General.
En  el  procedimiento  para  la  votación  telemática,
habrá que solicitarlo mediante escrito dirigido a la
Alcaldía  y  presentado  a  la  Secretaría  General  y
habrá que verificar la identidad al inicio del Pleno
mediante la conexión con imagen y voz.
El  procedimiento  para  la  delegación  del  voto  se
iniciará  a  solicitud  de  la  persona  interesada
mediante escrito dirigido a la Alcaldía y presentado
en  la  Secretaría  General,  acompañado  de  una
declaración  de  pleno  conocimiento  del
procedimiento de delegación de la acreditación de
la  baja,  permiso  o  situación  asimilada  por
maternidad,  paternidad,  embarazo,  enfermedad
grave u hospitalización que impida su asistencia a
la sesión del Pleno, con una antelación mínima de
24 horas al inicio de la sesión. La acreditación de la
baja médica se efectuará con un certificado médico
firmado con indicación del número de colegiado y
donde  deberá  constar  la  gravedad  de  la
enfermedad que se padece; sin perjuicio de que la
mutua  de  salud  que  tiene  contratada  el
Ayuntamiento  de  Lleida  pueda  realizar  una
inspección médica para verificar  la  gravedad que
impida efectivamente la asistencia al Pleno.
Asimismo,  se  establece  que  ningún  concejal  o
concejala podrá ostentar más de un voto delegado.
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El número de votos delegados no podrá superar, en
ningún  caso,  la  mitad  de  los  miembros  de  la
corporación. La delegación se establecerá por  un
tiempo concreto y no podrá superar el año natural.
(...)
Artículo 50. Objeto de las comisiones informativas
ordinarias
(...)
2.  (...)  En  todo  caso,  las  respectivas  comisiones
informativas  conocerán,  de  forma  previa  a  su
debate  y  aprobación  por  parte  de  la  Junta  de
Gobierno Local, de los:
(...)
c)  Bases  y  convocatorias  de  oposiciones  de
empleados públicos.
(...)

Por todo lo expuesto se propone estimar la presente alegación.

III. Alegaciones realizadas por la asociación Colors de Ponent. Col·lectiu LGTBI de Lleida

Dicha asociación, en fecha 22 de febrero de 2022, solicita la incorporación en el ROM de un artículo en el
cual  se especifique la adaptación de los documentos municipales en cuestión de identidad de género,
añadiendo "nombre registral" y "no sentido", y la incorporación en la casilla de género el género "no binario"
además de hombre y mujer.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente, esta incorporación es correcta, a la luz del artículo 23.1 de la Ley 11/2014, de 10 de octubre,
para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar
la homofobia, la bifobia y la transfobia (en adelante, LDLGBTI).

Dicho  precepto  establece  que  las  Administraciones  de  Cataluña  deben  establecer  por  reglamento  las
condiciones para que las personas transgénero y las personas intersexuales sean tratadas de acuerdo con
el nombre de género con que se identifican. También es necesario tener en consideración que esta garantía
reglamentaria es necesaria, entre otros requisitos, para dar cumplimiento a la normativa sobre protección de
datos, unos datos que son especialmente protegidos.

Ahora  bien,  a  efectos  de  observar  todas  las  vicisitudes  jurídicas  respecto  de  esta  petición,  hay  que
remitirnos al informe de Secretaría General de 2 de enero de 2021.

En la reunión de 21 de marzo, con carácter general había consenso respecto de la necesidad de introducir
el nombre sentido y la casilla del género no binario en la documentación administrativa del Ayuntamiento.
Ahora bien, existían, también con carácter general, dos posiciones diferenciadas en lo relativo a su forma de
aplicación. Por un lado, se opinaba que era suficiente con la introducción de un precepto genérico que
habilitara reglamentariamente al Ayuntamiento a dar cumplimiento a la LDLGBTI. Y de otro lado, se opinaba
que era más correcto desarrollar este aspecto en un reglamento específico diferente al ROM.

Consideraciones jurídicas:
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Desde el punto de vista jurídico las dos posiciones mencionadas son correctas. Ahora bien, es necesario
que nos fijemos que, en gran parte, la habilitación reglamentaria es precisa por dos motivos: porque lo
establece la LDLGBTI; y para dar cumplimiento a la normativa de protección de datos personales. Pero al
margen de estas dos necesidades, el informe de Secretaría General de 2 de enero de 2021 –al que nos
remitimos– pone de manifiesto muchos otros aspectos que se debe tener en consideración. No obstante, se
trata de algunos aspectos estructurales que se pueden introducir en un precepto con carácter general y
muchos  otros  que,  sin  poder  introducirse en  este  momento,  sería  recomendable  que  se determinasen
mediante instrumentos más flexibles que la norma reglamentaria, así como acuerdos de Pleno o Decretos
de Alcaldía, según el consenso que se pretenda tener. Y de esta manera, dejar en la norma reglamentaria
sólo los aspectos más sustanciales de esta habilitación.

En este sentido, se propone la introducción de una segunda disposición adicional que acoja esta obligación:

Propuesta de introducción de una disposición adicional segunda

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

(inexistente) DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
1.  A  los  efectos  de  la  Ley  11/2014,  de  10  de
octubre, para garantizar los derechos de lesbianas,
gays,  bisexuales,  transgéneros  e  intersexuales  y
para  erradicar  la  homofobia,  la  bifobia  y  la
transfobia,  particularmente  su  artículo  23,  la
documentación administrativa, en los términos del
ordenamiento  jurídico  vigente,  deberá  garantizar
los tratamientos relativos a la identidad de género
en cuanto al nombre sentido y al género no binario.
2. Los datos relativos a la identidad de género se
procurará  introducir  en  la  documentación
administrativa  del  Ayuntamiento  de  Lleida  con
carácter  complementario,  protocolario  y  no
sustitutivo de los datos relativos a su identificación
legal.  Estos  datos  no  producirán  por  sí  solos
efectos jurídicos.
3. No se incorporarán estos datos en la base de
datos relativos al padrón municipal.
4.  Se garantizará en todo momento la  normativa
relativa a la protección de datos personales.

Por todo lo expuesto se propone estimar la presente alegación.

IV. Alegaciones realizadas por el grupo municipal Comú de Lleida

El grupo municipal Comú de Lleida, en fecha 17 de enero de 2022, propone la introducción de los órganos
participativos como parte de la estructura municipal. En concreto proponen modificar el actual artículo 49 del
ROM introduciendo un apartado "h) órganos de participación ciudadana" y añadir una nueva sección relativa
a estos órganos, dividida en cinco artículos y que regulara lo siguiente: objeto de los órganos participativos;
tipos y números de órganos participativos; los consejos de zona; los consejos sectoriales; y el consejo de
ciudad.

Consideraciones jurídicas:
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Jurídicamente no habría inconveniente para aceptar dichas introducciones, se trata más bien del ejercicio de
la potestad discrecional de autoorganización y debe ser un criterio de oportunidad el que prevalezca. Desde
el punto de vista jurídico, actualmente el ROM ya da cumplimiento al artículo 70 bis.1 de la LBRL mediante
lo establecido en la Disposición Adicional a).

En la reunión de 21 de marzo parecía no haber consenso para estimar estas alegaciones, sin perjuicio de
las propuestas que se puedan realizar a partir de ahora por parte de los grupos y concejales.

La propuesta de modificación del articulado es la siguiente:

Propuesta de modificación del artículo 49 e introducción de nuevos artículos

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo  49.  Tipología  de  los  órganos
complementarios
Son  órganos  complementarios  de  la  Paeria  de
Lleida los siguientes:
a) Las comisiones informativas
b) La Comisión Especial de Cuentas
c) La Comissió Territorial de l’Horta
d) La Comisión Especial de la Transparencia
e) Otras comisiones especiales
f) Los grupos municipales
g) La Sindicatura de Greuges
h) Otros órganos complementarios
(...)

Artículo  49.  Tipología  de  los  órganos
complementarios
Son  órganos  complementarios  de  la  Paeria  de
Lleida los siguientes:
a) Las comisiones informativas
b) La Comisión Especial de Cuentas
c) La Comissió Territorial de l’Horta
d) La Comisión Especial de la Transparencia
e) Otras comisiones especiales
f) Los grupos municipales
g) La Sindicatura de Greuges
h) Órganos de participación ciudadana
i) Otros órganos complementarios
(...)
Sección  quinta:  Otros  órganos  complementarios
Los órganos participativos
Artículo 68. Objeto de los órganos participativos
Los  órganos  de  participación  ciudadana  son
espacios  de  co-gobernanza  abiertos  a  la
participación ciudadana con funciones consultivas y
de decisión según se establezca en el reglamento
de participación.
Artículo  69.  Tipo  y  número  de  órganos
participativos
El  Ayuntamiento  se  dota  de  un  reglamento  de
participación ciudadana que establece el  número,
composición  y  funciones  de  los  órganos  de
participación ciudadana, que en todo caso deberá
contemplar los consejos territoriales o de zona, el
consejo de ciudad y los consejos sectoriales.
Artículo 70. Los Consejos de Zona
Los Consejos de Zona se crean como órganos de
participación  ciudadana  donde  se  debatirán  los
temas relativos a cada zona territorial o barrio de la
ciudad en materia de planificación urbana, asuntos
administrativos,  servicios  municipales  u  otras
cuestiones de interés.
Los  Consejos  de Zona  estarán  integrados  por  la
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Asociación/es  de  Vecinos  de  cada  zona,
asociaciones  de  comerciantes  y/o  empresarios,
AMPA’s  y  AFAS,  asociaciones  y  entidades
culturales, otros colectivos, plataformas y personas
a título individual que quieran participar.
Los  concejales  y  concejalas  de  zona,  que  serán
nombrados  por  el  Paer  en  cap,  presidirán  los
Consejos de Zona. En el  marco de los Consejos
podrán  asistir  los  concejales  y  concejalas  de
Gobierno  para  dar  cuenta,  exponer  iniciativas,  y
defender propuestas que afecten al barrio o zona
en concreto. Cada grupo municipal nombrará a su
representante  y  un  suplente  -que  no
necesariamente deberá ser cargo electo municipal-
en cada uno de los Consejos de Zona.
Artículo 71. Los Consejos Sectoriales
Los  Consejos  Sectoriales  son  órganos  de
participación  de  las  asociaciones  y  entidades
representativas  de  los  intereses  ciudadanos
concretos en función de sus objetivos:  culturales,
de  edades,  de  género,  de  intervención  en  la
colectividad, etc.
Corresponde al  alcalde o  alcaldesa  encauzar  los
procesos  de  constitución  de  los  Consejos
Sectoriales. El funcionamiento de cada uno de los
consejos  sectoriales  se  regulará  en  sus  normas
internas  las  cuales  contendrán  como  mínimo,  el
ámbito  de  actuación  su  composición,  el  régimen
jurídico  de  los  acuerdos,  el  carácter  de  los
dictámenes, el  quórum mínimo de asistencia y el
quórum de votación.
El alcalde o alcaldesa velará para que se envíe a
los Consejos la información municipal adecuada en
relación con el ámbito de actuación del Consejo y,
en  su  caso,  promoverá  las  reformas  que  sean
necesarias  en  los  procedimientos  administrativos
municipales y en los circuitos de información, con el
fin  de  asegurar  una  suficiente  participación  del
Consejo o del concejal sectorial en las decisiones
administrativas que le afecten.
Artículo 72. El Consejo de Ciudad
El  Consejo  de  Ciudad,  es  el  máximo  órgano
consultivo y de participación del  Ayuntamiento de
Lleida  en  el  cual,  representantes  de  la  ciudad,
elegidos  por  los  consejos  de  zona  y  sectoriales,
actores sociales, económicos y representantes de
la ciudadanía, debaten juntos con los responsables
políticos y técnicos municipales sobre los asuntos
públicos de la ciudad de Lleida.
Las  funciones  del  Consejo  se  recogen
específicamente en su reglamento regulador y se
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ejercen  mediante  la  elaboración  de  informes,
dictámenes y propuestas, los cuales tienen carácter
de recomendación para los órganos del  gobierno
municipal.  El  alcance  material  de  los  informes,
dictámenes  y  propuestas  del  Consejo  de Ciudad
incluyen, en función de las preocupaciones o de los
intereses  de  la  ciudadanía,  el  conjunto  de  las
competencias del Ayuntamiento de Lleida.
(habría que reenumerar los artículos)

Por todo lo expuesto se propone estimar la presente alegación.

V. Alegaciones concejala no adscrita Sra. Ángeles Ribes Duarte

La concejala Sra. Ángeles Ribes realiza, en fecha 19 de enero de 2022, dos alegaciones concretas.

Por una parte, una alegación relacionada con la delegación de voto del artículo 16.2 ROM, aunque por el
contenido de la alegación se entiende que se refiere realmente al artículo 13.2 ROM. Lo que se argumenta
es que la redacción de dicho precepto genera una gran inseguridad jurídica y puede poner en riesgo la
adopción de acuerdos por parte del Pleno.

Consideraciones jurídicas:

En cuanto a la viabilidad o inviabilidad jurídica de esta alegación no procede realizar más valoraciones en
este momento, dado que ya se realizaron detenidamente en los informes de la Vicesecretaría de 8 de
septiembre de 2021 y de 17 de diciembre de 2021, a los que nos remitimos.

Por otra parte, la segunda alegación consiste en proponer un cambio en la redacción del artículo 62.3 del
ROM, segundo párrafo, correspondiente a los concejales no adscritos, dado que, considera problemática la
competencia del Ayuntamiento respecto de la organización interna de los grupos políticos.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente no parece que haya problemática respecto a una vulneración de la autonomía del grupo por
parte del Ayuntamiento, ya que el precepto que se cuestiona establece de forma clara una regulación de
minimis respecto de las expulsiones de un miembro del grupo político por parte del resto de miembros del
mencionado grupo, con el fin de garantizar un procedimiento mínimo contradictorio inspirado en el art. 3.2 s)
de  la  Ley  Orgánica  6/2002,  de  27 de  junio,  de Partidos  Políticos.  Y,  lo  más  importante,  es  que  esta
regulación mínima es supletoria a la normativa interna que pueda tener cada grupo político, ya que se
aplica, como el propio art. 62.3 ROM establece, "en caso de falta de regulación específica". Por lo tanto, no
hay ninguna  vulneración de  la  autonomía  en  materia  organizativa  del  propio  grupo,  que podrá  decidir
regularse de forma diferente.

En la reunión de 21 de marzo no hubo pronunciamiento explícito sobre la adopción o el rechazo de las
alegaciones anteriores.

Por lo expuesto se propone desestimar la presente alegación.

VI. Alegaciones realizadas por parte del Sr. Xavier Jordi Marin Cuspinera
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El Sr. Marin, en fecha 20 de enero de 2022, propone que el texto del ROM se revise lingüísticamente y a
este efecto sugiere que nos pongamos en contacto con el Consorcio de Normalización Lingüística.

En la reunión del 21 de marzo se acordó estimar esta alegación y dar traslado del texto del ROM al CNL con
el fin de realizar la pertinente revisión lingüística.

Por lo expuesto se propone estimar la presente alegación.

VII. Alegaciones realizadas por la Oficina Antifraude de Cataluña

En fecha 1 de marzo de 2022, la Oficina Antifraude de Cataluña formula una serie de observaciones y
sugerencias.

Consideraciones previas sobre publicidad y accesibilidad del ROM

En materia de publicidad, valoran muy positivamente las formas y el cómputo de los plazos que se han
llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Lleida en el trámite de información pública del ROM.

En  materia  de  accesibilidad,  también  valoran  fácilmente  la  puesta  a  disposición  del  texto  aprobado
inicialmente del ROM y el conjunto de documentación relativa a su tramitación.

Conclusión: No sugieren ni es procedente realizar ninguna modificación sobre estos aspectos.

Publicidad de las sesiones del Pleno municipal

Valoran positivamente el  artículo 9, el  cual se alinea con las recomendaciones habituales de la Oficina,
sobre la obligación adicional de difusión pública de las convocatorias de los Plenos.

También valoran positivamente los artículos 9.4, 11 y 70 del ROM, respecto al refuerzo de las grabaciones y
puesta a disposición de la ciudadanía de las grabaciones del Pleno.

Recomiendan prever  la  publicación  de los  borradores  de las  actas  pendientes  de aprobación,  con  las
advertencias correspondientes (art. 206 ROF). Sobre esto último, en la reunión del ROM de 21 de marzo se
dijo que esta función ya la hacía la propia retransmisión de la sesión plenaria, por lo tanto, no es necesario
incluir una previsión específica.

Conclusión: no es procedente realizar ninguna modificación sobre estos aspectos.

Funciones de control del Pleno

Recomiendan cambiar la redacción del artículo 12 del ROM, dado que se podría entender que en el Pleno
sólo se podrían debatir determinados decretos, pero no aquellos que se adoptan por delegación.

En la reunión del ROM de 21 de marzo se dijo que se podría adaptar el artículo 12. A este respecto se
propone la siguiente rectificación:

Propuesta de modificación del artículo 12

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo  12.  Relación  de  Decretos  de  Alcaldía  e
informes no sometidos a votación
Una  vez  aprobadas  las  actas  o  hechas  las

Artículo  12.  Relación  de  Decretos  de  Alcaldía  e
informes no sometidos a votación
Una  vez  aprobadas  las  actas  o  hechas  las
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observaciones pertinentes, se dará cuenta de los
Decretos  dictados  por  la  Alcaldía  y  de  aquellos
asuntos  que  debe  conocer  el  Pleno.  Para  una
mejor  información  de  la  acción  de  Gobierno,
podrán  formularse  preguntas  sobre  su  contenido
que serán contestadas por la Presidencia, en esta
o la sesión siguiente, de acuerdo al mismo criterio
que  se  establecerá  por  el  capítulo  de  ruegos  y
preguntas.
Por otro lado, también se podrá promover debate
sobre  aquellos  decretos  que  se  indiquen  en  la
Junta  de  Portavoces.  Del  mismo  modo,  las
preguntas anunciadas sobre decretos concretos a
la  Junta  de Portavoces  deberán  ser  contestadas
por la Presidencia en el mismo Pleno.
En cualquier  caso, los decretos que vayan a dar
cuenta al  Pleno se pondrán a disposición de los
concejales  y  concejalas  telemáticamente  en  la
aplicación informática a la que se refiere el artículo
69.2 del  presente reglamento,  en el  menor  plazo
posible  desde  su  firma  y  siempre  antes  de  la
reunión de la Junta de Portavoces.
Los  acuerdos  de  la  Junta  de  Gobierno  Local
adoptado por delegación de la Alcaldía tendrán el
mismo tratamiento. Las actas de la Junta, una vez
aprobadas, serán enviadas electrónicamente a los
grupos municipales. Se podrá promover preguntas
sobre estos acuerdos de la misma manera que se
contempla para los Decretos de Alcaldía.

observaciones pertinentes,  se dará cuenta de los
Decretos y Acuerdos dictados por cualquier órgano
del  Ayuntamiento  de  Lleida  en  ejercicio  de  las
competencias,  propias  o  delegadas,  atribuidas
normativamente a la Alcaldía y de aquellos asuntos
que  debe  conocer  el  Pleno.  Para  una  mejor
información  de  la  acción  de  Gobierno,  podrán
formularse preguntas sobre su contenido que serán
contestadas por la Presidencia, en esta o la sesión
siguiente,  de  acuerdo  al  mismo  criterio  que  se
establecerá por el capítulo de ruegos y preguntas.
Por otro lado, también se podrá promover debate
sobre  aquellos  decretos  que  se  indiquen  en  la
Junta  de  Portavoces.  Del  mismo  modo,  las
preguntas anunciadas sobre decretos concretos a
la  Junta  de  Portavoces  deberán  ser  contestadas
por la Presidencia en el mismo Pleno.
En  cualquier  caso,  los  decretos  y  acuerdos  que
vayan  a  dar  cuenta  al  Pleno  se  pondrán  a
disposición  de  los  concejales  y  concejalas
telemáticamente  en  la  aplicación informática  a  la
que  se  refiere  el  artículo  69.2  del  presente
reglamento,  en  el  menor  plazo  posible  desde  su
firma y siempre antes de la reunión de la Junta de
Portavoces.
Los  acuerdos  de  la  Junta  de  Gobierno  Local
adoptado por delegación de la Alcaldía tendrán el
mismo tratamiento. Las actas de la Junta, una vez
aprobadas, serán enviadas electrónicamente a los
grupos municipales. Se podrá promover preguntas
sobre estos acuerdos de la misma manera que se
contempla para los Decretos de Alcaldía.

Se propone estimar esta sugerencia.

Publicidad de las sesiones de los otros órganos de gobierno

Por una parte, señalan que los artículos 53.4 y 54 del  ROM prevé que las sesiones de las comisiones
informativas y la comisión especial de cuentas no son públicas. Recomiendan la publicidad de las sesiones
de estos órganos en virtud del artículo 156 TRLMRLC.

Consideraciones jurídicas:

Se trata de una decisión discrecional. El artículo 156 TRLMRLC establece que un acuerdo de Pleno puede
exceptuar  la  regla  general.  Jurídicamente  no  sería  obligatorio  (ni  correcto)  preverlo  en  un  sentido
determinado en el ROM. Como mucho se podría reiterar exactamente lo que prevé el TRLMRLC y dejar
margen al Pleno para que mediante acuerdo pueda decidirlo en un momento determinado. No obstante, hay
que tener presente que actualmente, que por acuerdo de la Comisión Especial de Transparencia de fecha 4
de febrero de 2022 se publica la parte dispositiva de las actas de las comisiones informativas.

Se propone desestimar esta sugerencia
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Por otra parte, recomiendan revisar las previsiones del artículo 37 b) del proyecto del reglamento, relativo a
la publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local cuando traten asuntos delegados por el Pleno.
Al respecto, en la reunión del ROM de 21 de marzo se dijo que habría que revisar esta cuestión.

Conclusión: es procedente modificar el artículo 37 b) y 36.2 del ROM, y se propone hacerlo en el siguiente
sentido:

Propuesta de modificación de los artículos 37 b) y 36 del ROM

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo 36. Convocatoria y orden del día
(...)
2. El  orden del  día se facilitará a todos los y las
miembros  de  la  Corporación  con  una  antelación
mínima  de  dos  días  hábiles.  Asimismo,  desde
Secretaría  General  se  facilitará  el  acta  una  vez
aprobada. Tanto la convocatoria como el acta será
comunicada en los medios municipales adecuados.
En  la  publicación  y/o  publicidad  de  las  actas  se
omitirán todos  los  datos  de carácter  personal  en
aplicación de la vigente normativa sobre protección
de datos de este carácter.
(...)
Artículo 37. Régimen de funcionamiento
(...)
b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no
serán  públicas,  sin  perjuicio  de  la  publicidad  y
comunicación  a  las  administraciones  estatal  y
autonómica de los acuerdos adoptados.  Además,
se  remitirán  las  actas  a  los  miembros  de  la
corporación y se hará la publicidad adecuada tal y
como se prevé en el artículo anterior.
(...)

Artículo 36. Convocatoria y orden del día
(...)
2. El  orden del  día se facilitará a todos los y las
miembros  de  la  Corporación  con  una  antelación
mínima  de  dos  días  hábiles.  Asimismo,  desde
Secretaría  General  se  facilitará  el  acta  una  vez
aprobada.
La convocatoria, el acta y los acuerdos tomados se
publicarán  en  los  medios  municipales  adecuados
en  los  términos  indicados  en  la  normativa  de
transparencia. En la publicación y/o publicidad de
las actas se omitirán todos los datos de carácter
personal  en  aplicación  de  la  vigente  normativa
sobre protección de datos de este carácter.
En  aquellas  sesiones  que  la  Junta  de  Gobierno
Local adopte decisiones por delegación del Pleno,
éstas  se  regirán  respecto  a  la  publicidad  de  la
sesión, en cuanto a los asuntos atribuidos a este
órgano municipal, por lo establecido en el artículo
9.4 de este Reglamento.
(...)
Artículo 37. Régimen de funcionamiento
(...)
b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local no
serán  públicas,  sin  perjuicio  de  la  publicidad  y
comunicación  a  las  administraciones  estatal  y
autonómica  de  los  acuerdos  adoptados  y  sin
perjuicio de las sesiones de este órgano o parte de
las mismas en las que se adopten acuerdos  por
delegación  del  Pleno.  Además,  se  remitirán  las
actas a los miembros de la corporación y se hará la
publicidad  adecuada  tal  y  como  se  prevé  en  el
artículo anterior.
(...)

Se propone estimar esta sugerencia

Dotación económica de los grupos municipales

Con  carácter  general,  sobre  este  tema,  regulado  en  el  artículo  64.1  del  ROM,  realiza  una  serie  de
recomendaciones que las podemos dividir  en dos grandes bloques y que giran sobre una idea común:
aprovechar para desarrollar más dicho artículo. Los dos bloques serían los siguientes:

Administració Local 97

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 99



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

Por un lado, se realizan recomendaciones sobre la rendición de cuentas de los grupos políticos en el Pleno.

En primer lugar, aconsejan que se concrete, como mínimo, lo siguiente:

El formato de las cuentas;

La periodicidad de requerimiento por parte del Pleno;

Funcionamiento de la sesión de control;

Consecuencias de la presentación no adecuada de la justificación;

En  segundo  lugar,  sugieren  que  se  defina  el  destino  permitido  para  las  dotaciones  económicas  del
Ayuntamiento, teniendo en consideración la jurisprudencia que establece que sólo se pueden considerar
como admisibles los gastos directamente vinculados al funcionamiento del grupo.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente, las dos propuestas anteriores respecto a las recomendaciones sobre la rendición de cuentas
serían viables, quedando a valoración de política su desarrollo. También se puede optar –como lo hace
parcialmente ya el ROM– a remitirse respecto a esta regulación en el Cartapacio. El cartapacio es un acto
administrativo que se adopta mediante acuerdo de Pleno, y sería una manera más flexible de regularlo.

Conclusión: sobre este tema no se adoptó una decisión concreta en la reunión del 21 de marzo.

Por otro lado, se recomienda también incorporar obligaciones expresas de publicidad activa de los grupos
municipales, relacionadas con esta dotación económica.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente, estas obligaciones ya se podían deducir del artículo 15 de la LTBGCat (tal y como defiende
la  GAIP)  y  están  específicamente  previstas  en  el  artículo  45  de  su  Reglamento.  Por  lo  tanto,  no  es
recomendable reiterar lo ya previsto en una norma de rango superior.

Conclusión: Sobre este aspecto se dijo generalmente que no era necesaria esta incorporación, sin perjuicio
de las propuestas concretas que puedan realizar los grupos y concejales.

Para el caso en el que se quisiera acoger alguna de estas recomendaciones en el artículo 64.4 del ROM,
éste podría quedar de la forma siguiente:

Propuesta de modificación del artículo 64.4

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo  64.  Dotaciones  materiales  para  su
funcionamiento
(...)
4.  Los  grupos  municipales  deben  llevar  una
contabilidad  específica  de  la  dotación  a  que  se
refiere este artículo, que deben poner a disposición
del  Pleno  municipal  en  la  periodicidad  que
determine el  cartapacio y,  en todo caso,  siempre
que éste lo solicite.

Artículo  64.  Dotaciones  materiales  para  su
funcionamiento
(...)
4.  Los  grupos  municipales  deben  llevar  una
contabilidad  específica  de  la  dotación  a  que  se
refiere este artículo, que deben poner a disposición
del  Pleno  municipal  en  las  condiciones  y
periodicidad que determine el cartapacio y, en todo
caso, siempre que éste lo solicite.
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Se propone estimar esta sugerencia.

Estatuto de las personas que ocupan cargos electos

En este apartado se tendrán en consideración sólo las alegaciones concretas que el escrito realiza, no las
remisiones a documentos mucho más amplios,  como lo son las valoraciones que hacen (por  remisión)
respecto de los derechos de carácter económico.

Dedicación parcial. Se insiste en que se incorpore en el texto del ROM la obligación de motivar de manera
clara y suficiente las resoluciones y/o acuerdos por los que se acuerdan los regímenes de dedicación y las
retribuciones  derivadas,  dado  que  es  una  potestad  discrecional  que  debe  estar  siempre  motivada  en
criterios técnicos y objetivos.

Consideraciones jurídicas:

Si bien es cierto lo que se pone de manifiesto, desde el punto de vista jurídico, la necesidad de motivación
es una norma en el ejercicio de potestades discrecionales, en virtud del artículo 35.1 i) de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de procedimiento administrativo común. No es imprescindible reiterarlo específicamente en el
ROM, a excepción de que se quiera hacer referencia expresa a este aspecto y darle de esta manera una
relevancia destacada.

Pero si se profundiza más en esta cuestión hay que decir que el cartapacio municipal, en el punto "1" de su
apartado III,  dedicado el  régimen económico de los miembros de la corporación ya indica que "Podrán
acceder a la dedicación parcial hasta un máximo del 50% de la jornada todos los concejales y concejalas de
la corporación, siempre que se justifique la necesidad de ejercer el cargo con un determinado porcentaje de
dedicación parcial"

En la reunión de 21 de marzo se decidió no incorporar ninguna previsión expresa sobre este aspecto, sin
perjuicio de las propuestas concretas que puedan realizar los grupos o concejales.

También en sede de dedicación parcial, la Oficina realiza algunas recomendaciones de aplicación de esta
normativa e indica cómo se ha llevado a cabo por la jurisprudencia en estas ocasiones. Se trata, por tanto,
de unas observaciones de aplicación posterior de la norma, y no de recomendaciones de cambio en el
ROM. Así se entendió también en la reunión de 21 de marzo.

Asistencia a órganos colegiados (art. 78 ROM). En primer lugar, realizan diversas recomendaciones en el
sentido de que no se pueden cobrar cuantías económicas en concepto de asistencias que no correspondan
a órganos colegiados de la Corporación ni tampoco a órganos de los que no forme parte un determinado
concejal. También se trata de unas observaciones de aplicación posterior de la norma, pero sobre este
aspecto no proponen regulación concreta alguna.

En  segundo  lugar,  recomiendan  regular  "al  Reglamento  orgánico  o  a  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto" como deberá procederse en los supuestos de asistencia parcial a las sesiones.

Y,  en  tercer  lugar,  recomiendan  incorporar  en  los  reglamentos  orgánicos  municipales  previsiones
encaminadas  a  limitar  la  posibilidad  de  que  se  reconozcan  diferencias  cuantitativas  en  concepto  de
asistencias entre las personas que ocupan cargos electos o, cuando menos, motivar estas diferencias.

En  la  reunión  del  21  de  marzo  no  se  tomó  ninguna  decisión  concreta,  pero  en  general  hubo  una
predisposición  favorable  para  acoger  las  recomendaciones  establecidas  en  segundo  lugar  respecto  a
regular los supuestos de asistencia parcial a las sesiones.
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Recogiendo estas alegaciones, se propone modificar el art. 78 del ROM de la siguiente forma:

Propuesta de modificación del artículo 78

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo 78. Asistencias
Los  y  las  miembros  de  la  Corporación  que  no
ejerzan  su  cargo  con  dedicación  exclusiva  o
parcial,  podrán  recibir  las  cantidades  que  se
determinen  en  concepto  de  asistencias  en  los
términos  previstos  por  este  Reglamento,  por  el
acuerdo del  cartapacio municipal  y por  las bases
de  ejecución  del  presupuesto.  Este  concepto
retribuirá  de  manera  efectiva  y  con  la  misma
cantidad  la  asistencia  de  los  concejales  y
concejalas  a  cada  una  de  las  sesiones  de  los
órganos municipales.

Artículo 78. Asistencias
1.  Los y las miembros de la Corporación que no
ejerzan  su  cargo  con  dedicación  exclusiva  o
parcial,  podrán  recibir  las  cantidades  que  se
determinen  en  concepto  de  asistencias  en  los
términos  previstos  por  este  Reglamento,  por  el
acuerdo del cartapacio municipal y por las bases de
ejecución del presupuesto. Este concepto retribuirá
de  manera  efectiva  y  con  la  misma  cantidad  la
asistencia  de los concejales  y  concejalas a  cada
una de las sesiones de los órganos municipales.
2. En el caso de asistencia parcial a las sesiones
de los órganos municipales,  la retribución deberá
ser  proporcional  a  la  participación  efectiva,  de
conformidad  con  los  métodos  de  cálculo  que  se
establezcan  en  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto.

Se propone estimar esta alegación

Indemnizaciones. Respecto al artículo 77 del ROM que regula las indemnizaciones por los gastos efectivos
ocasionados en el  ejercicio del  cargo realizan algunas sugerencias de aplicación de estas,  sin realizar
recomendaciones de modificación del ROM.

Por tanto, no es procedente realizar ninguna modificación del art. 77 ROM.

Se propone desestimar esta alegación

Conflictos de interés. Respecto al artículo 81 del ROM, en cuanto a las declaraciones de bienes y conflictos
de intereses, proponen lo siguiente:

d.1) En primer lugar, prever los trámites a seguir ante un incumplimiento de los deberes de presentación,
actualización o veracidad de las declaraciones, así como las eventuales consecuencias y responsabilidades
derivadas. Aconsejan, además, fijar la actualización de la declaración como un requisito previo para que los
órganos de gobierno acepten el alta, la baja o la variación en la atribución de responsabilidades de gobierno
de los concejales y concejalas.

Consideraciones jurídicas:

Antes  de incorporar  esta  previsión debería  estudiarse si  esto es  conforme jurídicamente con el  núcleo
esencial  del  derecho  a  la  representación  política.  En  relación  con  este  punto,  hay  que  indicar  que  el
Ayuntamiento de Lleida tiene en vigor el Reglamento del Registro de Intereses del Ayuntamiento de Lleida,
cuya aprobación definitiva se publicó en el BOP de Lleida de num. 247 de 24 de diciembre de 2015, el cual,
de acuerdo con su exposición de motivos indica que: "responde a la voluntad de disponer de una norma
interna que regule el funcionamiento y la gestión del Registro de Intereses del Ayuntamiento de Lleida, así
como los correspondientes  modelos  de declaración y  la  forma de hacerlo  público,  todo ello dentro del
proceso  de  adecuación  a  las  obligaciones  que  contiene  la  normativa  de  transparencia,  acceso  a  la
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información pública y buen gobierno, tanto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, estatal, como la Ley 19/2014,
de 29 de diciembre,  de la Generalidad de Cataluña" Por tanto,  esta  materia,  en todo caso,  y por  una
cuestión de seguridad jurídica,  debería incluirse en una  eventual  modificación de este Reglamento del
Registro de Intereses.

Al respecto no se tomó una decisión concreta en la reunión de 21 de marzo, sin perjuicio de la posibilidad de
los grupos y concejales de aportar alguna propuesta.

Se propone desestimar esta alegación

d.2) En segundo lugar, recomiendan matizar el redactado del artículo 81 del proyecto del Reglamento, el
cual sólo identifica como obligados a formular declaración a los "concejales y concejalas", para aplicar el
apartado 2 de la DA 15ª de la LBRL e incluir también al "personal directivo local" y "los funcionarios de las
corporaciones  locales  con  habilitación  de  carácter  estatal  que  hayan  sido  provistos  mediante  libre
designación en atención al carácter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asumen".

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente sería correcto incorporar esta recomendación, dada la claridad de la DA 15ª de la LBRL. Sin
embargo, esta cuestión ya se regula en el citado Reglamento del Registro de Intereses del Ayuntamiento de
Lleida, al que nos remite el mismo artículo 81.3, cuya aprobación definitiva se publicó en el BOP de Lleida
de núm. 247 de 24 de diciembre de 2015, en su artículo 2 que hace referencia a los sujetos obligados a
declarar, estableciendo que las personas obligadas a hacer la declaración son:

a) Miembros electos de la Corporación.

b) Funcionarios/as de Administración Local con habilitación de carácter nacional que ocupen puestos de
trabajo que hayan sido provistos mediante libre designación.

c) Personal directivo, entendiéndose como tal y a los efectos del Registro de Intereses, los que tengan esta
clasificación  dentro  de  la  estructura  que  se  apruebe  en  el  cartapacio  municipal  y  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 13 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público y el
artículo 306 del Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2003, de 28 de abril.

Se propone desestimar esta alegación

d.3) En tercer lugar, en cuanto a la obligación de publicar las declaraciones en el Portal de la Transparencia,
recomiendan revisar el artículo 81.4 del ROM, el cual determina que las declaraciones de los miembros de
la Corporación publicadas en el portal de transparencia serán actualizadas anualmente, en la medida en
que podría entrar en contradicción con las previsiones del artículo 6.1 b) de la LTBGCat, que obliga a las
administraciones a garantizar que la información sujeta a obligaciones de publicidad activa se difunde de
manera constante y se actualiza permanentemente.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente,  no parece haber contradicción entre el  artículo 81.4 del  ROM y el  artículo 6.1 b)  de la
LTBGCat, ya que mientras el primero de los artículos establece que las declaraciones "serán actualizadas
anualmente", el artículo 6.1 b) LTBGCat, si bien establece que la información pública debe difundirse "de
manera  constante  y  se  actualiza  permanentemente",  después  añade  que  esta  difusión  también  debe
realizarse "con indicación expresa de la fecha en que se ha actualizado por última vez. y, si es posible, de la
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fecha en que se debe volver a actualizar". Es precisamente esto último que se encarga de hacer el artículo
del  ROM,  establecer  una  determinada  periodicidad,  ya  que,  hoy  por  hoy,  no  es  viable  ni  posible  una
actualización de estos datos en tiempo real. Como mucho, se podría revisar o matizar aquella periodicidad,
estableciendo otro plazo, o incluso adaptar el texto del Reglamento al artículo 6.1 b), pero en principio lo
establecido actualmente en el artículo 81.4 ROM sería jurídicamente correcto.

No obstante, hay que tener presente que el Reglamento del Registro de Intereses del Ayuntamiento de
Lleida, ya regula en su artículo 7e estos aspectos destacando del mismo lo siguiente:

B) Publicidad

 Los datos esenciales de las declaraciones presentadas por los sujetos obligados a declarar se publicarán
en la web municipal, según los modelos que se aprueben por el Pleno municipal para la publicación del
resumen de las declaraciones que se inscriben en la sección 1ª Registro de Actividades y en la sección 2ª
Registro de Bienes Patrimoniales. Esta publicación se efectuará anonimizando los datos referentes a la
localización de bienes y aquellos otros que puedan afectar a la privacidad y seguridad de sus titulares.

Los plazos previstos para la publicación en la web municipal de los datos que figuren en el Registro de
Intereses, de acuerdo con los modelos aprobados por el Pleno serán los siguientes:

- Tres meses desde la fecha en que se presenten las declaraciones de toma de posesión, acceso al cargo,
cese o renuncia por cualquiera de las causas previstas.

- Fuera de los casos anteriores, anualmente se efectuará una publicación durante el mes de marzo que
contendrá todas las declaraciones y actualizaciones presentadas durante el año inmediatamente anterior.

 Por este motivo, durante el mes de enero de cada año, desde la Secretaría General se remitirá, por medios
electrónicos, a cada uno de los sujetos obligados a declarar y que figuren en el Registro de intereses del
correspondiente mandato, sus últimas declaraciones de actividades y bienes patrimoniales, otorgando un
plazo para su revisión y/o actualización. La respuesta por parte de estos sujetos obligados a declarar se
podrá  efectuar  también  por  medios  electrónicos,  con  firma  electrónica,  aportando  la  actualización  o
indicando que sus datos no han sufrido variación. Transcurrido este plazo se procederá a su publicación en
la web municipal, conforme a los modelos previstos.

No obstante, en la reunión de 21 de marzo no se tomó ninguna decisión concreta al respecto.

Se propone desestimar esta alegación

d.4) En cuarto lugar, aconsejan establecer en el ROM el deber de abandonar la sala cuando se delibere,
vote, decida o ejecute algún asunto en relación con el cual existe un motivo de abstención.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente sería adecuada la incorporación de esta alegación dado que tanto la LTBGCat, el ROF y la
jurisprudencia son claros en este sentido.

En la reunión de 21 de marzo no se tomó ninguna decisión concreta al respecto,

Se propone estimar esta alegación
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d.5) En quinto y último lugar, aconsejan que se incorpore en el ROM las previsiones del artículo 75.8 de la
LBRL, el cual prevé que durante los dos años siguientes a la finalización del mandato de los representantes
y directivos locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en el gobierno local les serán de
aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades privadas previstas para los cargos de la AGE.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente,  al  igual  que  se  ha  señalado  en  supuestos  anteriores,  es  desaconsejable  desde  una
perspectiva de técnica normativa la reproducción de preceptos establecidos en normativa de rango superior
y plenamente aplicables, como lo es el art. 75.8 de la LBRL.

Sobre este aspecto, en la reunión de 21 de marzo se dijo que no hacía falta introducir en el ROM estas
previsiones, sin perjuicio de la propuesta de alternativas por parte de los grupos y concejales.

Se propone desestimar esta alegación

A raíz de estas sugerencias en materia de conflictos de interés, y de acuerdo con la reunión de 21 de marzo,
se propone revisar el artículo 80 del ROM de la siguiente manera:

Propuesta de modificación del artículo 80

TEXTO ANTERIOR TEXTO PROPUESTO

Artículo 80. Régimen de incompatibilidades de las
concejalas y concejales
(...)
2. Los y las miembros de la Corporación Municipal
deben abstenerse de participar en la deliberación,
votación y ejecución de cualquier asunto en el que
tenga un interés personal o concurra alguna de las
causas  a  las  que  se  refiere  la  legislación  de
procedimiento administrativo.

Artículo 80. Régimen de incompatibilidades de las
concejalas y concejales
(...)
2. Los y las miembros de la Corporación Municipal
deben abstenerse de participar en la deliberación,
votación y ejecución de cualquier asunto en el que
tenga un interés personal o concurra alguna de las
causas  a  las  que  se  refiere  la  legislación  de
procedimiento administrativo.
Las  miembros  de  los  órganos  municipales  que
incurran en alguna causa de abstención tienen el
deber  de  abandonar  la  sesión  durante  la
deliberación,  voto,  decisión  o  ejecución  de algún
asunto relacionado con el motivo de abstención.

Acceso a la información pública

Sobre el  régimen establecido  en  los  artículos  82  a  85  del  ROM,  respecto al  derecho  de  acceso a  la
información de las personas que ocupan cargos electos, recomiendan recordar en el ROM que el derecho
de acceso a la información por parte de las personas que ocupan cargos electos también comprende el de
obtención de copias.

Consideraciones jurídicas:

Jurídicamente sería correcta esta incorporación tanto como no hacerlo, dado que, como establece el propio
informe de la Oficina Antifraude, el derecho de copia no es incondicional. Dada su gran casuística, pueden
haber muchas situaciones en las que este derecho de copia no está. De todas formas, se podría incorporar
el  derecho  de  obtención  de  copia  como  regla  general  y  señalar  como  excepción  los  límites  que
normativamente pudiera haber, con carácter general.
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No obstante, en la reunión de 21 de marzo se dijo que no era necesario realizar alguna modificación sobre
este aspecto, sin perjuicio de la posibilidad de los grupos y concejales de realizar propuestas alternativas.

Se propone desestimar esta alegación

Siendo los acuerdos adoptados los siguientes:

1º. Estimar las alegaciones presentadas por los grupos municipales del Ayuntamiento de Lleida D’ERC-AM y
JXCAT  LLEIDA en  los  términos  previstos  en  la  parte  expositiva  de  la  propuesta,  incorporándolas  al
redactado definitivo del Reglamento Orgánico Municipal.

2º.  Estimar  las  alegaciones  presentadas  por  todos  los  grupos  municipales  del  Ayuntamiento  de Lleida
(ERC-AM, PSC, JXCAT LLEIDA, COMÚ DE LLEIDA, PP, C’s) y por parte del concejal no adscrito, Sr. Sergio
González  Arroyo  en  los  términos  previstos  en  la  parte  expositiva  de  la  propuesta,  incorporándolas  al
redactado definitivo del Reglamento Orgánico Municipal.

3º. Estimar las alegaciones presentadas por la Associació Colors de Ponent. Colectivo LGTBI de Lleida en
los términos previstos en la parte expositiva de la propuesta, incorporándolas al redactado definitivo del
Reglamento Orgánico Municipal.

4º. Estimar las alegaciones presentadas por el grupo municipal COMÚ DE LLEIDA en los términos previstos
en la parte expositiva de la propuesta, incorporándolas al redactado definitivo del Reglamento Orgánico
Municipal.

5º. Desestimar la alegación presentada por la concejala no adscrita, Sra. Angeles Ribes Duarte, relacionada
con la delegación de voto del artículo 16.2 del ROM, en los términos previstos en la parte expositiva de la
propuesta.

6º. Desestimar la alegación presentada por la concejala no adscrita, Sra. Angeles Ribes Duarte, consistente
en proponer un cambio en la redacción del artículo 62.3 del ROM, 2º párrafo, en los términos previstos en la
parte expositiva de la propuesta.

7º. Estimar las alegaciones presentadas por parte del  Sr. Xavier Jordi  Marín Cuspinera en los términos
previstos en la parte expositiva de la propuesta.

8º. Estimar las siguientes alegaciones y sugerencias presentadas por la Oficina Antifraude de Cataluña,
relativas a los apartados y subapartados que se enumeran a continuación y en los términos previstos en la
parte  expositiva  de  la  propuesta,  incorporándolas  al  redactado  definitivo  del  Reglamento  Orgánico
Municipal:

3. Funciones de control del Pleno.

4.b) relativa a la publicidad de las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

5. Dotación económica de los grupos municipales.

6. Estatuto de las personas que ocupan cargos electos. Apartados y subapartados siguientes:

b) Asistencia a órganos colegiados

d.4) Deber de abandonar la sala
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9º. Desestimar las siguientes alegaciones y sugerencias presentadas por la Oficina Antifraude de Cataluña,
relativas a los apartados y subapartados que se enumeran a continuación y en los términos previstos en la
parte expositiva de la propuesta:

4.a)  relativa  a  la  publicidad  de  las  sesiones  de las  comisiones  informativas  y  la  comisión  especial  de
cuentas.

6. Estatuto de las personas que ocupan cargos electos. Apartados y subapartados siguientes:

c) Indemnizaciones

d.1) relativo a los trámites a seguir ante un incumplimiento de los deberes de presentación, actualización o
veracidad de las declaraciones de bienes y conflictos de intereses.

d.2) relativo a los obligados a formular declaraciones

d.3) relativo a la publicidad activa de las declaraciones del registro de intereses

d.5) relativo a la aplicación de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas

7. Acceso a la información pública

10è.Aprobar definitivamente el texto del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Lleida, según
el texto que se anexa en este acuerdo, condicionando su eficacia a su revisión lingüística por parte del
Consorcio de Normalización Lingüística.

-  Remitir  el  texto  del  Reglamento  Orgánico  Municipal  del  Ayuntamiento  de  Lleida  al  Consorcio  de
Normalización Lingüística para su revisión lingüística.

- Una vez efectuada la revisión lingüística por parte del Consorcio de Normalización Lingüística, publicar los
presentes acuerdos y el texto íntegro del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Lleida en el
Boletín Oficial de la Provincia y  el tablón de edictos del Ayuntamiento, y anunciar en el  Diari Oficial de la
Generalitat  de  Catalunya la  referencia  del  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  en  que  se  haya  publicado
íntegramente el texto. La entrada en vigor será una vez hayan transcurrido quince días hábiles a partir de su
total publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local.

- Notificar este acuerdo a las personas y entidades que han presentado alegaciones y sugerencias durante
el trámite de información pública.

- Comunicar este acuerdo a la Administración General del Estado y a la Generalitat de Catalunya, a los
efectos previstos en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local.

-  Difundir  el  contenido  de  este  acuerdo  en  cumplimiento  del  principio  de  transparencia,  mediante  su
publicación actualizada y permanente en la sede electrónica municipal, en cumplimiento y con el alcance de
lo dispuesto en la Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la  información y  buen
Gobierno, y la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno
de Cataluña.”
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Contra los anteriores acuerdos, los interesados pueden interponer recurso contencioso administrativo ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos
meses a contar desde el  día siguiente de la fecha de la publicación de este edicto, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,  reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.  No  obstante,  se  puede  interponer  cualquier  otro  recurso  que  se  considere
procedente.

Lleida, 16 de junio de 2022.
El alcalde, Miquel Pueyo París

Reglamento orgánico municipal del ayuntamiento de Lleida

Exposición de motivos

I

El poder normativo con carácter orgánico en el ámbito local

El poder normativo en el ámbito local es consecuencia de la proclamación del principio de autonomía local
derivado  del  artículo  137  de  la  Constitución  Española  de  1978 (en  adelante,  CE)  y  posteriormente  lo
encontramos en diferentes preceptos de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de Cataluña (en adelante, EACat).  Este principio ha sido desarrollado expresamente en los
artículos 1, 2 y 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en adelante,
LBRL), ya que, sin ir más lejos, tal y como destaca su preámbulo, "[c]omo demuestra nuestra historia y
proclama hoy la Constitución, decir  régimen local  es decir  autonomía". Más concretamente,  la potestad
normativa de los entes locales es reconocida en el artículo 4 de la LBRL y prima facie es una potestad que
debe ejercerse en el ámbito de las competencias municipales.

Ahora bien, es cierto que esto no se debe interpretar literalmente. Como consecuencia de los principios
garantizados en la Carta Europea de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, la doctrina jurisprudencial
ha  abierto  el  camino  a  la  tesis  de  la  vinculación  negativa,  teniendo  en  cuenta  que  para  ejercer  las
competencias normativas a los entes locales no les hace falta una habilitación específica en cada ámbito
sectorial en el que se dicta una ordenanza, sino que es suficiente que esta competencia no esté excluida o
que no contravenga a la correspondiente legislación, estatal o autonómica de aplicación.

Una de las potestades clave que derivan de la autonomía local es la de autoorganización prevista en los
artículos 4 y 20 de la LBRL. A raíz de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración local  se atribuyó un papel preponderante a la legislación estatal  y autonómica. No
obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2016 (núm. 41/2016) se encargó de
destacar la importancia de la potestad de organización desde el punto de vista de la autonomía local, en el
sentido de señalar que la organización de los ayuntamientos afecta claramente a su autonomía, que está
constitucionalmente  garantizada  y  que  la  legislación  sobre  régimen local  debe  asegurar  espacios  a  la
autoorganización local.

A  los  dos  puntos  anteriores,  se  suman  dos  elementos  adicionales  que  de  entrada  pueden  parecer
antagónicos. Por un lado, la gran ebullición normativa y jurisprudencial que en los últimos años ha planeado,
de forma más o menos directa, sobre la esfera del régimen jurídico local. Y, por otro lado, la idea de que el
ordenamiento jurídico actual no llega a todas las parcelas de la organización municipal.

De ahí que, mucho tiempo después de la aprobación del Reglamento interior del Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Lérida del año 1886 mediante el  cual se regulaba el  régimen de sesiones de la corporación
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municipal de la restauración, se vuelva imprescindible aprobar este primer Reglamento Orgánico General en
el Ayuntamiento de Lleida.

Este Reglamento es una norma que se divide en tres títulos: el título preliminar, regulador de determinadas
disposiciones generales; el título primero, regulador de la organización institucional del Ayuntamiento, y el
título segundo, regulador del estatuto de los miembros de la corporación municipal. Finalmente, contiene
una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final.

II

Organización institucional  del  Ayuntamiento de Lleida:  órganos  de gobierno municipal,  otros  órganos  y
funcionamiento electrónico

***

Al margen del título preliminar, que tiene por objeto el establecimiento de cinco disposiciones generales de
aplicación del citado Reglamento, el título primero se encarga de regular la organización institucional del
Ayuntamiento. Este último título se divide en tres capítulos correspondientes respectivamente a los órganos
de gobierno municipal; a los órganos complementarios, de representación, asesoramiento y control; y al
funcionamiento electrónico y a distancia de las sesiones de los órganos de gobierno y otros órganos del
Ayuntamiento de Lleida.

El  primero  de  los  capítulos  establece  las  normas  de  funcionamiento  de  buena  parte  de  los  órganos
necesarios en los municipios de régimen común de la dimensión del Ayuntamiento de Lleida, esto es, el
Pleno, el  alcalde o alcaldesa, los tenientes y las tenientas de alcalde,  la Junta de Gobierno Local,  los
concejales y concejalas que tienen delegaciones y el sistema de delegaciones de competencias.

En cuanto a la regulación del Pleno del Ayuntamiento, cabe destacar la introducción en el artículo 13.2,
relativo a la adopción de los acuerdos, de la posibilidad del voto delegado o por medios electrónicos de las
concejalas y concejales miembros de este órgano colegiado. La finalidad de estas posibilidades es adaptar
las normas de funcionamiento local  a  la realidad social  y  jurisprudencial  actual.  Si  bien el  voto de los
concejales  y  concejalas  es  indelegable  de conformidad  con  el  principio  constitucional  que  mantiene el
artículo 79.3 de la CE, que les es de aplicación en tanto que opera sobre una concreta manifestación del
derecho fundamental recogido en el artículo 23.1 CE, también lo es que esta es la regla general. Así se
pronunció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 12 de febrero de 2019 (núm.19/2019) al apuntar que
las funciones representativas deben ejercerse, como regla general, de forma personal y presencial.

No obstante, el propio tribunal ha admitido la posibilidad de desplazar este principio justificándolo en la
"necesidad de salvaguardar un bien constitucional  merecedor  de mayor  protección".  El  desplazamiento
debe  observarse  con  carácter  restrictivo  y  excepcional,  cuando  se  den,  como  mínimo,  las  siguientes
condiciones: debe superar el test de proporcionalidad, hay que justificar que es el único mecanismo capaz
de preservar el equilibrio entre el  ius in officium y el otro bien constitucional en juego y, además, cuando
quede acreditada previamente la imposibilidad de acudir a la votación por medios electrónicos y a distancia.

De forma similar, hay que interpretar la presencialidad de las personas miembros del Pleno en el salón de
plenos, en el  sentido de que se trata de una norma general  que no admite otra excepción que la que
establezca la legislación vigente o, en este caso, el Reglamento orgánico municipal siempre que concurran
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor. En este último caso, es necesario que el voto realizado sin
estar presente en el salón de plenos se emita de tal forma que se garantice que expresa la voluntad del
concejal o de la concejala ausente y no la de una tercera persona que actúa en su nombre.
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***

El segundo capítulo instrumenta los órganos complementarios, órganos de representación, asesoramiento y
control. El artículo 49 enumera, entre otras, las comisiones informativas, la Comisión Especial de Cuentas,
la Comisión Territorial de l’Horta, la Comisión Especial de la Transparencia, los grupos municipales o la
Sindicatura de Greuges.

Si bien las comisiones informativas del Pleno y la Comisión Especial de Cuentas son órganos necesarios en
el Ayuntamiento de Lleida en virtud de lo establecido en el artículo 20.1 apartados c) y e) de la LBRL, por
motivos sistemáticos es más adecuada su ubicación en el capítulo segundo del título primero a efectos de
diferenciarlos de los órganos de gobierno municipal stricto sensu.

También se incluye en el citado capítulo una regulación más detallada de los grupos políticos municipales,
en los artículos 60 a 65. En estos preceptos se pretende dar respuesta a algunos vacíos normativos que se
pueden producir en el seno de los grupos municipales en la vertiente que afecta a la naturaleza jurídica
pública  de las  entidades  mencionadas.  La  falta  de una  regulación  suficiente  en  la  LBRL y  el  Decreto
legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña (TRLMRLC), ha ocasionado una notable división en la doctrina y la jurisprudencia, en
cuanto a  la  naturaleza jurídica de estos  grupos y  los  efectos  consecuentes  que puede producir  en su
participación en la vida municipal.

A  pesar  de  esta  perspectiva,  se  pueden  destacar  tres  características  esenciales  que  justifiquen  su
tratamiento en el marco de esta norma. En primer lugar, se trata de unos grupos marcados por una fuerte
base asociativa pero que tienen una dimensión pública y administrativa relevante como figura integrada en
la organización municipal. En segundo término, de la jurisprudencia constitucional se desprende que se trata
de una figura jurídica que tiene cierta autonomía respecto de los partidos políticos como también respecto
de la corporación municipal, lo que obliga a buscar el equilibrio entre la autonomía y los vínculos inevitables
de dicha tríada. Esto lleva a la tercera idea y es que el control de la actuación de los grupos municipales se
encuentra a caballo entre el derecho privado y el derecho administrativo, debiéndose acudir a un cuerpo
normativo o a otro en función de donde se pueda incluir una actuación concreta.

Por  estos  motivos,  entre  otros  elementos,  se  ha  optado  por  regular  en  este  Reglamento  la  diferente
casuística que puede haber con el paso de concejalas y concejales que forman parte de un grupo municipal
a la condición de concejal o concejala no adscrito. Particularmente, respecto de este tema, se han tenido en
consideración los diferentes supuestos que pueden dar lugar a esta circunstancia a la luz de la dualidad de
voluntades que puede tener un determinado grupo y el partido político al que representa. En este sentido, se
ha procurado añadir unas normas supletorias a las que puedan establecer los propios grupos municipales o
el  ordenamiento  jurídico  vigente  para  las  expulsiones  que  pueden  realizar  los  grupos  municipales,
respetando la prevalencia de la voluntad de la mayoría de las personas que los integran. Se trata de unas
normas de mínimos, a efectos de garantizar un contenido esencial del derecho a la defensa y el principio de
contradicción que también está previsto en la Ley orgánica 6/2002, de 28 de junio, de partidos políticos, con
el fin de equilibrar la posición de los miembros del grupo municipal con independencia de quién es quién
decide la expulsión.

***

El tercero de los capítulos es el que introduce el régimen jurídico de funcionamiento de las sesiones de los
órganos de gobierno y otros órganos del Ayuntamiento de Lleida por medios electrónicos. La necesidad de
incorporar una normativa de funcionamiento electrónico de los órganos municipales está justificada por el
impulso de la administración electrónica por parte del  ordenamiento jurídico. Son ejemplificativas la Ley
39/2015, de 1 de octubre,  de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (en
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adelante, LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, o el Real decreto
203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector
público por medios electrónicos.

Con este capítulo se pretende establecer un conjunto de criterios generales para ordenar el funcionamiento
electrónico de las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento, especialmente cuando se realicen
a distancia de forma total o parcial. Estos preceptos tendrán la consideración de especialidades respecto del
funcionamiento ya regulado con carácter ordinario para cada uno de los órganos de referencia.

Se  incorpora  la  previsión  del  artículo  46.3  de  la  LBRL  de  celebrar  sesiones  plenarias  por  medios
electrónicos y telemáticos cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de grave riesgo
colectivo o de catástrofes públicas que impidan o dificulten de forma desproporcionada el funcionamiento
normal del régimen presencial de las sesiones de los órganos colegiados. Se amplía esta posibilidad a
aquellos supuestos en los que los acontecimientos anteriores no afecten a la totalidad de los concejales y
concejalas. Se pone énfasis en que es el órgano competente de convocar las sesiones, lo que determina,
en cada convocatoria, el sistema de videoconferencia o similar, con la condición de que, en todo caso, debe
cumplir con los requisitos de seguridad tecnológica, de efectiva participación política de las personas que lo
integren, de validez del debate y de votación de los acuerdos que se adopten, de conformidad con la LBRL.

También se regulan,  entre  otras  cuestiones,  determinadas normas de funcionamiento electrónico de la
convocatoria de las sesiones del Pleno, de su desarrollo, de las deliberaciones del Pleno y de otros órganos,
así como de las votaciones. En cuanto a las convocatorias del Pleno, se establece el uso de sistemas e
instrumentos informáticos o telemáticos no sólo para la convocatoria en sí misma, sino también para la
consulta de las resoluciones de la Alcaldía y de los borradores y el texto definitivo de las actas. De manera
idéntica se determina que toda la documentación relacionada con la convocatoria debe notificarse de forma
electrónica, y se entiende como efectuada una vez se pone a disposición en la plataforma que determine el
Pleno en el  cartapacio municipal.  La notificación realizada de esta forma se entiende como válida con
independencia de la práctica del aviso de notificación enviado al dispositivo electrónico y/o a la dirección de
correo electrónico de la persona interesada.

III

El estatuto de los miembros de la corporación municipal

Finalmente, en el título segundo de este Reglamento, se ha establecido el estatuto jurídico de los miembros
de la corporación municipal: los concejales y concejalas. En los cuatro capítulos que forman parte de este
título se pretende regular los derechos y deberes de las personas miembros de la corporación municipal; el
régimen de dedicaciones y derechos económicos; las incompatibilidades y el registro de intereses; así como
los derechos de información y participación en el gobierno municipal.

De todos estos aspectos procede destacar el establecimiento del deber de las personas miembros de la
corporación municipal de relacionarse electrónicamente con el Ayuntamiento de Lleida, un deber recogido
en el artículo 79.1 e). Con esta previsión, se pretende dotar a la citada obligación de carácter orgánico y
general, utilizando la vía abierta por los artículos 14.2 e) y 14.3 de la LPAC. Los y las miembros de la
corporación municipal, a pesar de no tener el estatuto de empleado público, tienen una vinculación especial
con el Ayuntamiento de Lleida por razón de su profesión y dedicación relacionada con la representación
política. Desde el punto de vista económico, también se garantiza la percepción de determinadas cantidades
en  concepto  de  retribución,  indemnización  o  asistencias,  según  proceda.  Dicho  de  otra  manera,  con
independencia del régimen de dedicación de las concejalas o concejales o de su integración en algunos de
los grupos municipales constituidos, la percepción de algún tipo de dotación económica por razón de su
participación efectiva en el  marco municipal. Además, el  artículo 78 e) de este Reglamento garantiza el
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derecho de los concejales y concejalas a disponer de los medios materiales necesarios para llevar a cabo
su labor, mientras que el artículo 78 h) establece el derecho de asistencia en la utilización de los medios
electrónicos, ampliando de esta manera el ámbito subjetivo de aplicación de este derecho establecido en el
artículo 12 de la LPAC. Por estas razones, quedaría acreditado el acceso y disponibilidad de los medios
electrónicos  necesarios  para  hacer  efectiva  la  obligación  de  relacionarse  electrónicamente  con  el
Ayuntamiento de Lleida.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Fundamentación jurídica

El Ayuntamiento de Lleida se dota de este Reglamento orgánico municipal (en adelante ROM) en uso de las
atribuciones reglamentarias y de autoorganización que le reconocen los artículos 4.1.a) y concordantes de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local y los artículos 8.1.a) y concordantes
del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y
de régimen local de Cataluña.

También complementa su fundamento en la necesidad de facilitar la más correcta implementación de la
normativa sectorial en materia de participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, administración
electrónica, protección de datos, etc., desde la aplicación de los principios generales de funcionamiento de
la Administración previstos en la normativa general vigente.

Artículo 2. Ámbito objetivo

Este Reglamento tiene por objeto la regulación del régimen organizativo y de funcionamiento de los órganos
municipales,  la  articulación de los  derechos  y  deberes  de los  miembros  de esta  corporación  y  de  los
derechos de información y participación ciudadana de los vecinos y entidades del municipio.

Artículo 3. Orden de prelación de fuentes

Las prescripciones de este Reglamento deben aplicarse de forma preferente, excepto en los casos en que
haya contradicción con normas de rango superior que sean de observación obligada.

En lo no previsto en este Reglamento, debe aplicarse la normativa administrativa general catalana o estatal,
según la prelación legal establecida por el ordenamiento jurídico en cada momento.

Artículo 4. Normativa complementaria

Este  Reglamento  orgánico  está  complementado  por  la  normativa  reglamentaria  municipal  que  regula
materias que inciden directamente en su ámbito objetivo como son las siguientes:

a) Reglamento de participación ciudadana

b) Normas de funcionamiento de la Sindicatura municipal de greuges

c) Reglamento para el uso de la lengua catalana

d) Reglamento del registro de intereses del Ayuntamiento de Lleida

e) Reglamentos estatutarios y normas de funcionamiento de diversos entes consultivos municipales
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f) Reglamento de protocolo

g) Reglamento de honores y distinciones

h) Reglamento de dirección pública

i) Cartapacio municipal

j) Otros reglamentos municipales

Artículo 5. Interpretación del Reglamento orgánico

La facultad de interpretar este Reglamento corresponde a la Junta de Portavoces en primera instancia. Si
hay acuerdo unánime, se da por resuelta. A falta de acuerdo por unanimidad, la facultad de interpretar este
Reglamento corresponde al Pleno de la corporación, que debe hacerlo en consideración a los criterios de
interpretación gramatical y también en función de los objetivos que se persiguen al redactar los preceptos
controvertidos.

La interpretación de las normas complementarias a las que se ha hecho referencia en el artículo precedente
debe hacerse de tal manera que sea armónica y coherente con los principios generales del ROM.

TÍTULO PRIMERO
Sobre la organización institucional del ayuntamiento

CAPÍTULO PRIMERO
De los órganos de gobierno municipal

Sección primera: Disposiciones generales

Artículo 6. Los órganos de gobierno municipal

1. Los y las miembros que forman el Ayuntamiento se denominan concejales o concejalas y tienen también
la  consideración  y  denominación  de  paers o  paeres.  El  alcalde  o  alcaldesa  tiene  la  consideración  y
denominación de paer o paera en cap.

2. Son órganos de gobierno municipal de este Ayuntamiento: el Pleno, la alcaldesa o alcalde, la Junta de
Gobierno Local y los tenientes y tenientas de alcalde en los términos establecidos en la legislación vigente.

3.  Asimismo, en este Ayuntamiento hay los órganos siguientes: las comisiones informativas (ordinarias,
especiales y participativas), la Comisión Especial de Cuentas, los grupos municipales, los y las portavoces y
la Junta de Portavoces, y los consejos municipales, en los términos que se establecen en este reglamento o
en los reglamentos complementarios.

4. Los acuerdos de cartapacio que se adopten en cada mandato establecen las normas de funcionamiento
del  gobierno municipal  mediante  concejalías,  ámbitos,  delegaciones,  etc.  Estas  normas deben tener  la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de gobierno de cada momento y debe ser el propio
cartapacio el que establezca cómo flexibilizarlas.

5.  Finalmente,  habrá  aquellos  órganos  de gestión o  de gobierno que el  Ayuntamiento pueda crear  en
ejercicio  del  derecho  a  la  autonomía  organizativa  que  le  reconoce  la  normativa  vigente,  ya  sean
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íntegramente municipales o mixtos, con otras instituciones o personas físicas o jurídicas, con personalidad
jurídica o no.

6.  Todas  las  sesiones  de los  órganos colegiados,  sean ordinarias  o  extraordinarias,  deben respetar  el
principio de unidad de acto y se procurará que concluyan el mismo día en que se inicien.

Sección segunda: El Pleno

Artículo 7. Composición y atribuciones

1. El alcalde o alcaldesa, como  paer o paera en cap, preside el Pleno, integrado por todos los  paers y
paeres.

2. El Pleno asume las atribuciones que le otorga la normativa de ámbito municipal de carácter estatal y
autonómica, así como cualquier otra disposición normativa vigente. Puede delegar aquellas atribuciones que
sean susceptibles de serlo, con el alcance y condiciones que establezca el propio Pleno y las que se fijen en
este Reglamento.

Artículo 8. Lugar de las sesiones plenarias

Las sesiones presenciales del Pleno se celebran en el salón de plenos de la Paeria, salvo los casos en que,
por causas de fuerza mayor, el alcalde o alcaldesa estime conveniente celebrarlas en otro lugar del término
municipal, después de haber consultado la Junta de Portavoces.

Artículo 9. Convocatoria

1. La corporación municipal celebra una sesión ordinaria con carácter mensual, el  día que se fije en el
acuerdo del cartapacio municipal o, si no hay acuerdo específico, el último viernes de cada mes a la hora
que fije la Alcaldía.

2.  La  convocatoria  de  la  sesión  debe  enviarse  a  las  personas  miembros  de  la  corporación  con  una
anticipación  mínima  de  tres  días  hábiles  a  la  celebración  del  Pleno,  una  vez  efectuada  la  Junta  de
Portavoces.

Se acuerda el uso de sistemas e instrumentos informáticos o telemáticos en la convocatoria de las sesiones,
la  consulta  de  las  resoluciones  de  la  Alcaldía  y  los  borradores  y  el  texto  definitivo  de  las  actas.  La
notificación de la convocatoria con medios electrónicos debe efectuarse de conformidad con las normas
establecidas en el artículo 74. La Junta de Portavoces debe resolver las cuestiones operativas que sean
oportunas.

3. La información previa y el orden del día de las sesiones plenarias deben hacerse públicos a través de los
diferentes medios municipales.

4. Se garantiza la transmisión del pleno en directo por streaming y la consulta posterior a través de la web
de Paeria, salvo en los casos en que el debate y la votación de asuntos incluidos en un pleno se hayan
declarado secretos.

5. La información previa y el orden del día de las sesiones plenarias deben hacerse públicos de tal manera
que se garantice su conocimiento presencial y telemático a toda la ciudadanía.
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6. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de la alcaldesa o alcalde o de quien, legalmente, le o
la sustituye en estas funciones y de un tercio de los miembros de la corporación. En todo caso, se requiere
la presencia del secretario o secretaria general del Ayuntamiento o de quien legalmente lo o la sustituya.

7. El Pleno celebra una sesión extraordinaria cuando así lo decide el presidente o presidenta o bien cuando
lo  solicite  la  cuarta  parte  del  número legal  de miembros  de la  corporación,  sin  que ningún  concejal o
concejala pueda solicitar más de tres anualmente.

En este último caso, la celebración del pleno no se puede demorar más de quince días hábiles desde que
se solicitó, y no se puede incorporar el asunto al orden del día de un pleno ordinario o de otro extraordinario
con más asuntos si no lo autorizan expresamente las personas solicitantes de la convocatoria.

Si  el  alcalde o  alcaldesa  no  convoca  el  pleno  extraordinario  solicitado por  el  número  de  concejalas  y
concejales indicado dentro del plazo señalado, queda convocado automáticamente para el décimo día hábil
siguiente al de la finalización del plazo mencionado, a las doce horas, lo que el secretario o secretaria de la
corporación  debe  notificar  a  todos  los  y  las  miembros  al  día  siguiente  de  la  finalización  del  plazo
mencionado anteriormente. En ausencia del presidente o presidenta o de quien legalmente deba sustituirlo,
el Pleno queda constituido válidamente siempre que concurra el quórum requerido en la letra c) del artículo
46.2 del LRBRL, supuesto en que lo presidirá el o la miembro de la corporación de más edad entre las
personas presentes.

Las convocatorias extraordinarias de carácter urgente no exigen la antelación mencionada anteriormente.
Sin embargo, y como primer punto del orden del día es necesario que el Pleno se pronuncie, por mayoría
absoluta, sobre la urgencia de la convocatoria.

En todo caso, en la relación de asuntos incluidos en el orden del día del pleno, con indicación de la fecha y
el horario de celebración se le debe dar la máxima difusión.

Artículo 10. De la Junta de Portavoces

A comienzos de cada mandato se constituye la Junta de Portavoces, presidida por el paer o paera en cap e
integrada por las personas portavoces de los grupos municipales, y que, para poder ordenar el  debate,
informar o llegar a acuerdos, tiene las competencias siguientes:

a) Aproximar los diferentes puntos de vista sobre el orden del día del Pleno.

b) Dar cuenta de las mociones que se quieran presentar.

c) Dar cuenta de los ruegos, preguntas y otras intervenciones que deben figurar en el orden del día.

d) Acordar la presentación de declaraciones institucionales.

e) Informar de la declaración de días de duelo u otras medidas similares.

f) Informar  y  debatir  sobre la  celebración de las  sesiones  plenarias  fuera del  salón de sesiones  del
palacio de la Paeria.

La Junta de Portavoces se reunirá de manera ordinaria cuatro días hábiles antes de la celebración de cada
Pleno.  Se  puede  convocar  con  una  mayor  anticipación  cuando  la  presidencia  lo  considere  oportuno.
También se pueden convocar reuniones extraordinarias cuando haya alguna causa que lo justifique.
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Las personas portavoces pueden delegar su asistencia en alguno de los concejales o concejalas de su
grupo municipal, así como en un técnico o técnica adscrito a su grupo municipal, con voz, pero sin voto. Las
votaciones, en caso de ser necesarias, deben ser por voto ponderado en correlación de la representatividad
de cada grupo municipal.

Antes de la celebración del Pleno, la alcaldesa o alcalde puede informar a la Junta de Portavoces de todas
aquellas cuestiones sobrevenidas con posterioridad a la convocatoria de la sesión.

Las concejalas y concejales no adscritos que pueda haber durante el mandato no forman parte de la Junta
de Portavoces. Pueden asistir a las reuniones a las que la presidencia los convoque expresamente.

Artículo 11. Las actas de las sesiones

1. Las sesiones empiezan con la pregunta del alcalde o alcaldesa sobre si algún miembro de la corporación
debe hacer alguna observación en el  acta de la sesión anterior,  que se considera aprobada si  no hay
ninguna.

Si  hay alguna observación,  se deben debatir  y  decidir  las que procedan,  que en ningún caso pueden
modificar  los  acuerdos  de fondo y  solamente  pueden resolver  los  errores  materiales  o  de hecho.  Las
correcciones autorizadas por el  Pleno, deben practicarse directamente en el acta definitiva de la sesión
anterior, quedando constancia de ello en la actual.

2. Las actas de las sesiones plenarias deben constar de dos partes diferenciadas:

a) Parte  dispositiva:  que  contiene  exclusivamente  la  transcripción  de  los  acuerdos  adoptados  y  el
resultado de las votaciones.

b) Videoacta: que contiene la grabación íntegra de la sesión. Esta grabación debe incorporar la firma
electrónica  de  la  persona  que  ocupe  la  Secretaría  General  del  Ayuntamiento  y  debe  formar  parte
inseparable del documento de la sesión.

3. De cada sesión el secretario o secretaria de la corporación o, en su caso, del órgano correspondiente,
debe extender el acta. Debe hacer constar, como mínimo, la fecha y hora de comienzo y fin; los nombres de
la presidenta o presidente y otros asistentes; los asuntos tratados; el resultado de los votos emitidos y los
acuerdos adoptados y las incidencias que hayan ocurrido en la sesión.

4. Tanto la parte dispositiva de las actas, en formato electrónico, como la videoacta, deben hacerse públicas
y deben estar a disposición de cualquier persona en la web de la Paeria.

5. Finalizado el año, se debe elaborar un libro (firmado manualmente) con el contenido íntegro en papel de
la parte dispositiva  de todas las actas.  Igualmente,  se archivarán en formato electrónico tanto la parte
dispositiva como las videoactas. Con esta finalidad, se crea el libro de actas electrónico del Pleno.

6. Las videoactas deben grabarse en las condiciones fijadas por el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de régimen jurídico del sector público. Igualmente, tanto en el caso de las videoactas como en el
libro de actas electrónico, es necesario adoptar las medidas necesarias para garantizar la conservación,
autenticidad e integridad de los documentos electrónicos correspondientes, así como el hecho de poder
acceder  a  ellos  de forma permanente.  Del  mismo modo,  se debe disponer  las  medidas  de seguridad
establecidas  por  el  esquema  nacional  de  seguridad  y  las  previsiones  del  esquema  nacional  de
interoperabilidad y otras normas técnicas que se desarrollen.
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7. En todo caso debe darse cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, así como el resto de normativa de
aplicación en la materia.

Artículo 12. Relación de decretos de Alcaldía e informes no sometidos a votación

Una vez aprobadas las actas o hechas las observaciones pertinentes, debe darse cuenta de los decretos y
acuerdos  dictados  por  cualquier  órgano del  Ayuntamiento  de Lleida  en  ejercicio  de  las  competencias,
propias o delegadas, atribuidas normativamente a la Alcaldía y de aquellos asuntos que debe conocer el
Pleno. Para poderse informar mejor de la acción de Gobierno, existe la posibilidad de formular preguntas
sobre su contenido que debe contestar la presidencia, en la sesión presente o en las subsiguientes, de
acuerdo con el mismo criterio que se establece por el capítulo de ruegos y preguntas.

Por otro lado, también se puede promover debate sobre aquellos decretos que se indiquen en la Junta de
Portavoces. Del mismo modo, las preguntas anunciadas sobre decretos concretos a la Junta de Portavoces,
las tiene que contestar la presidencia en el mismo pleno.

En cualquier caso, los decretos y acuerdos de los que deba darse cuenta en el pleno deben ponerse a
disposición de los concejales y concejalas telemáticamente en la aplicación informática a la que se refiere el
artículo 74.2 de este Reglamento, en el menor plazo posible desde su firma y siempre antes de la reunión
de la Junta de Portavoces.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados por delegación de la Alcaldía deben tener el mismo
tratamiento.  Las  actas de la  Junta,  una vez  aprobadas,  deben enviarse electrónicamente a los  grupos
municipales. Se puede promover preguntas sobre estos acuerdos de la misma manera que se contemplan
para los decretos de Alcaldía

Artículo 13. Adopción de acuerdos

1. Se consideran como aprobadas por asentimiento las propuestas si, una vez anunciadas, no originan
ninguna objeción o ninguna oposición. En caso contrario, debe hacerse votación ordinaria o, en su caso,
nominal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98.d) TRLMC.

2. Los acuerdos deben aprobarse por la mayoría simple de las concejalas y concejales presentes en la
sesión, excepto en los casos en que la ley prevé mayorías cualificadas, hecho que debe constar en los
informes que se incorporen en el expediente o serán informadas por la persona secretaria o funcionaria de
habilitación nacional en el mismo pleno.

Las concejalas y concejales en situación de baja, permiso o situación asimilada a maternidad, paternidad,
embarazo, enfermedad grave u hospitalización que les impida asistir al pleno de la corporación, pueden
acogerse a la posibilidad de delegación de voto en otro concejal o concejala o votar de forma telemática por
medios electrónicos siempre que así lo avale de forma preceptiva un informe de Secretaría General.

Para poder votar  de manera telemática, hay que solicitarlo mediante un escrito dirigido a la Alcaldía y
presentado a la Secretaría General y hay que verificar la identidad al inicio del pleno mediante la conexión
con imagen y voz.

Para poder delegar el voto es necesario que la persona interesada lo solicite mediante un escrito dirigido a
la Alcaldía y presentado a la Secretaría General, acompañado de una declaración de pleno conocimiento del
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procedimiento de delegación de la acreditación de la baja, permiso o situación asimilada por maternidad,
paternidad, embarazo, enfermedad grave u hospitalización que impida su asistencia a la sesión del Pleno,
con una antelación mínima de 24 horas del  inicio de la sesión.  Es  necesario acreditar  la baja médica
mediante un certificado médico firmado con indicación del número de colegiado en el que debe constar la
gravedad de la enfermedad que se padece; sin perjuicio de que la mutua de salud que tiene contratada el
Ayuntamiento  de  Lleida  pueda  realizar  una  inspección  médica  para  verificar  la  gravedad  que  impida
efectivamente la asistencia al pleno.

Asimismo,  se establece que ningún concejal  o  concejala  puede votar  por  delegación por  más de una
persona. El número de votos delegados no puede superar, en ningún caso, la mitad de los miembros de la
corporación. La delegación se establece por un tiempo concreto y no puede superar el año natural.

3. Si un acuerdo presenta diferentes puntos, cualquier grupo político puede solicitar la votación separada de
cada punto, que podrá ser aceptada o rechazada por el proponente si afecta a la coherencia del acuerdo.
No se puede pedir la votación separada de partes de un punto, salvo que el grupo proponente considere
que no afecta a la coherencia de la propuesta.

4. Las normas en cuanto a las intervenciones de los concejales y concejalas, en aquellos puntos del orden
del día en que se promueva debate, son las siguientes:

a) Ningún concejal o concejala puede hablar sin pedirlo y que el presidente o presidenta le otorgue la
palabra.

b) No se puede interrumpir  a  ninguna persona mientras  habla.  Sólo  lo  puede hacer  la  presidenta  o
presidente para advertirle que se le ha terminado el tiempo, para pedirle que vuelva a la cuestión del debate,
para llamarla al orden, para retirarle la palabra (de acuerdo con los puntos 4º y 5º) o para llamar al orden al
Pleno,  a  alguno  o  alguna  de  sus  miembros  o  al  público  y  en  ningún  caso  para  debatir  sobre  las
intervenciones.

Una vez  leído  el  enunciado del  punto del  orden  del  día  o,  cuando proceda,  leída  por  el  secretario  o
secretaria, o funcionario o funcionaria de habilitación nacional que haya participado en la redacción de la
propuesta del dictamen de la comisión, cada grupo político o concejal no adscrito puede pedir la palabra y el
presidente o presidenta se la ha de conceder, por orden de menor a mayor, primero a los grupos políticos de
la oposición y después a los grupos políticos de gobierno (para aquellos expedientes  provenientes  del
gobierno municipal). Las concejalas y concejales no adscritos deben intervenir en primer lugar.

c) Igualmente, el grupo que propone el dictamen o el ponente de la comisión informativa que lo dictamina,
sobre todo en aquellos  asuntos que tengan una especial  importancia,  puede iniciar  el  debate con una
primera intervención con el fin de explicar los ejes básicos de la propuesta de acuerdo y concluirlo después
del último turno de intervenciones de los grupos con una breve intervención para ratificar o modificar la
propuesta.

Las concejalas y concejales que hayan pedido la palabra para intervenir  en un mismo sentido pueden
cederse el turno el uno al otro y, con la comunicación previa a la presidenta o presidente, cualquier concejal
o concejala con derecho a intervenir puede ser sustituido por otro del mismo grupo.

La persona responsable del equipo de gobierno de quien sea competencia el dictamen, propuesta o moción
que se debate se reserva el derecho de cerrar el debate con una última intervención que no puede superar
los 3 minutos.

d) En el primer turno del debate, la duración de las intervenciones no puede superar los 5 minutos por
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grupo, o en el caso de concejales y concejalas no adscritos, los 3 minutos. Transcurrido este tiempo, que se
cronometrará,  la  alcaldesa  o alcalde,  después  de invitar  dos  veces  a  la  persona oradora  a  acabar  la
intervención, le retirará la palabra y se tendrá por no dicho todo lo que pudiera añadir  a partir de este
momento.

e) Si a juicio del presidente o presidenta, la duración de las intervenciones o la conducta de un concejal o
concejala, diera lugar a considerar conveniente la intervención por alusiones de otro concejal o concejala, a
petición suya, se le debe conceder la palabra por un tiempo no superior a dos minutos, para que sin entrar
en el fondo del asunto del debate, conteste estrictamente las alusiones. Si el concejal o concejala supera
estos límites, la presidenta o presidente le retira la palabra. La persona autora de la alusión puede replicar
durante  el  mismo tiempo y  en  las  mismas  condiciones  sin  más  intervenciones.  Solamente  se pueden
contestar las alusiones en la misma sesión y si la persona aludida no estuviera presente puede contestar la
alusión otro concejal o concejala del mismo grupo.

f) Cualquier  concejala o concejal  puede pedir,  a la presidenta o presidente, el  cumplimento de estas
normas reglamentarias, mencionando el punto o artículo en que se basan, sin que pueda producirse ningún
tipo de debate, y acatando la resolución de la Presidencia de acuerdo con la alegación hecha, siempre con
posterioridad al dictamen o lectura del punto o articulo alegado de estas normas por parte de la secretaria o
secretario, con carácter  preceptivo. Los concejales y concejalas también pueden pedir  la lectura de las
normas o documentos que crean necesarios para ilustrar el punto debatido. El presidente o la presidenta
puede denegar lecturas que considere notoriamente inadecuadas.

g) Si  lo  solicita  algún grupo  o concejal  o  concejala  no adscrito,  se procede a  un  segundo turno  de
intervenciones con las mismas reglas que el  primero, pero las intervenciones no pueden exceder los 3
minutos por grupo, o en el caso de concejales no adscritos, los 2 minutos.

h) El presidente o presidenta ordena y dirige todos los debates e incidencias que sucedan a lo largo de la
sesión, y puede llamar al orden a cualquier miembro de la corporación, que:

i. Prefiera hablar o decir conceptos ofensivos al decoro de la corporación o de sus miembros, de las
Instituciones Públicas o de cualquier otra persona o entidad.

ii. Interrumpa o altere de cualquier otra forma el orden de las sesiones.

iii. Pretenda hacer uso de la palabra sin que se le haya concedido o una vez le haya sido retirada.

Después de tres veces de haberlo llamado al orden en la misma sesión, con advertencia en la segunda de
las consecuencias de una tercera, la presidenta o presidente puede ordenarle que abandone el salón de
plenos, adoptando las medidas que considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

El presidente o presidenta se reserva el derecho de cerrar los debates plenarios, con una intervención de un
máximo de 5 minutos de duración.

Antes de entrar en el apartado de ruegos y preguntas, la presidenta o presidente se reserva el derecho de
intervenir en el pleno con una intervención de un máximo de 3 minutos de duración. En este sentido, si en
su intervención realiza una alusión directa sobre el posicionamiento de un grupo municipal o de un concejal
o concejala en concreto, este último tiene derecho a réplica con una duración máxima de 3 minutos. Por otra
parte, también puede intervenir en aquellos casos contemplados expresamente en el cartapacio municipal.

5. La duración de las intervenciones se puede variar cuando así lo requiere el asunto a tratar y si lo acuerda
previamente la Junta de Portavoces.
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6. Los colectivos, movimientos, plataformas, asociaciones y partidos políticos sin representación en el Pleno
pueden intervenir –una sola vez y antes de que lo hagan los grupos municipales–, en temas que les afecten
y que formen parte del orden del día del pleno para expresar su posición y facilitar su conocimiento. En este
caso, hay que solicitarlo a la Junta de Portavoces mediante un escrito en el que se indique quién hará uso
de la palabra y para qué punto se solicita. La Junta de Portavoces determina el tiempo de las intervenciones
y garantiza la participación de los colectivos mencionados.

El plazo para solicitar la intervención en el pleno debe hacerse con una antelación de 48 horas respecto a la
celebración de la sesión plenaria y se debe hacer público en el orden del día. La Junta de Portavoces se
reúne,  si  es  necesario,  para deliberar  y  ordenar  el  debate en los  puntos  en que se haya solicitado la
intervención.

7. La aplicación y la interpretación de las normas de funcionamiento del pleno corresponde al presidente o a
la presidenta, con la asistencia de los cuerpos de habilitación nacional, que son las personas responsables
de velar para su correcto desarrollo.

Artículo 14. Asuntos de urgencia

En el inicio de las sesiones ordinarias, una vez enumerados los asuntos del orden del día, la presidenta o
presidente debe preguntar si  algún grupo quiere someter  a la consideración del  Pleno, por  razones de
urgencia motivada, algún asunto no recogido en el orden del día. Si hay alguno, el portavoz del grupo debe
justificar su urgencia y debe formular la propuesta según los términos que deban someterse a votación. El
Pleno decide en primer lugar sobre la urgencia, sin que ésta dé lugar a debate, y si se considera urgente, el
tema se incluye en el orden del día por urgencia y se sigue el procedimiento establecido en el artículo 13,
respecto a la adopción del acuerdo que se haya propuesto.

Artículo 15. Asuntos sobre la mesa

Cualquier concejal o concejala puede pedir durante el debate la retirada de algún expediente del orden del
día o que quede sobre la mesa. En ambos casos, la petición se votará después de acabar el debate y antes
de proceder a la votación sobre el fondo. Si la mayoría simple vota a favor de la petición, la votación de la
propuesta de acuerdo no tendrá lugar.

En cualquier caso, la presidencia puede dejar sobre la mesa un punto del orden del día, salvo las mociones
y los puntos de control previstos en este Reglamento.

Artículo 16. Proposiciones

1. Todos los grupos políticos, por medio de las personas portavoces, pueden formular proposiciones, que
deben contener una parte expositiva y el acuerdo a adoptar. En la parte expositiva se debe especificar los
antecedentes y fundamentos de derecho necesarios en que se basan.

2. Toda propuesta debe referirse a asuntos  de competencia  plenaria.  Para constatar  este punto,  debe
especificarse la norma que recoge expresamente esta competencia como plenaria.

3. Si la propuesta se presenta con tiempo suficiente para informar de ello en la comisión correspondiente se
puede incluir en el orden del día, sin que en este caso sea necesaria una votación previa para incluirlo,
siempre que vaya acompañada de la adopción de los actos y trámites previstos normativamente.  Si  la
propuesta se presenta, con los actos y trámites mencionados, una vez efectuada la convocatoria de la
comisión  correspondiente,  debe  seguir  el  tratamiento  de  las  mociones,  previsto  en  el  artículo  17.  La
adopción del acuerdo debe regirse por las normas del artículo 13.
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4. Las propuestas deben someterse a votación y quedan aprobadas por mayoría simple, salvo en los casos
previstos por la Ley o por este Reglamento, que requieren una mayoría cualificada.

Artículo 17. Mociones

1. Son las propuestas que se someten directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo que prevé el
apartado segundo de este artículo. Pueden formularse por escrito u oralmente.

2. En las sesiones ordinarias, una vez concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y
antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el alcalde o alcaldesa debe preguntar si algún grupo político
o concejal o concejala no adscrito quiere someter a la consideración del Pleno, por razones de urgencia,
algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba la convocatoria y que no tenga cabida
en el punto de ruegos y preguntas.

Si así se hiciera, la persona portavoz del grupo proponente o concejal no adscrito, debe justificar la urgencia
de la moción y el Pleno debe votar, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la
votación es positivo se debe seguir el procedimiento previsto por el artículo 13 de este Reglamento.

3. Lo dispuesto en este apartado no será aplicable, en ningún caso, a las mociones de censura.

Artículo 18. Mociones declarativas

1. Son las declaraciones políticas propuestas por los grupos municipales, de acuerdo con lo establecido en
el Reglamento de participación ciudadana y sometidas directamente al Pleno sin informe previo de ninguna
comisión. Se incorporarán en el orden del día las mociones presentadas antes de la celebración de la Junta
de Portavoces, en los términos establecidos por el cartapacio municipal y el citado reglamento. El debate
debe regirse por las normas reguladas en el artículo 13.

2. Las mociones presentadas por las entidades inscritas en el registro municipal se rigen por lo que se
establece en la normativa municipal, en el Reglamento de participación ciudadana y en el cartapacio.

3. Las mociones deben someterse a votación y se aprueban por mayoría simple. En caso de ser aprobadas,
no generan obligaciones materiales al equipo de gobierno, especialmente cuando haya un dictamen técnico
desfavorable.  En  caso  de  no  aplicarse  la  moción  se debe  informar  a  los  grupos  mediante  resolución
motivada.

Artículo 19. Declaraciones institucionales

Previamente al  debate y votación de las mociones, la Junta de Portavoces puede proponer al Pleno la
lectura y consideración de declaraciones institucionales sobre materias que por su trascendencia social y
ciudadana puedan ser objeto de posicionamiento político del Ayuntamiento de Lleida.

Sólo si la Junta de Portavoces ha dado la conformidad unánime, se lee íntegramente la declaración que se
transcribirá en el acta del Pleno.

Artículo 20. Voto particular

1. El voto particular es la propuesta de modificación de un dictamen formulado por una persona miembro de
la comisión informativa de la que forma parte. Debe acompañar el dictamen desde el día siguiente de su
aprobación y debe contener con exactitud la parte dispositiva del  dictamen que propone modificar y los
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términos de esta modificación. Deben discutirse antes del dictamen y se rigen por las mismas normas del
artículo 21.

2. Si prospera al voto particular y nadie pide la palabra, se entiende que se aprueba por unanimidad el
dictamen con la enmienda introducida por  este voto particular.  Si  se desestima el  voto particular,  debe
procederse directamente a la votación del dictamen, ya que se entiende que su deliberación ya se produjo al
discutir el  voto particular, salvo que algún grupo pida un último turno de intervenciones para matizar su
posición. En este caso, la duración máxima será de cinco minutos con derecho a replicar.

Artículo 21. Enmiendas

1. Las enmiendas son las propuestas de modificación de un dictamen, propuesta o moción presentada por
cualquier miembro de la corporación, mediante un escrito presentado al presidente o presidenta antes de
iniciarse su deliberación. Se rige por las mismas normas del voto particular.

2.  Si  en el  transcurso de la  deliberación de un  dictamen,  propuesta  o  moción  admitidos  a  trámite  se
producen  propuestas  alternativas  o  enmiendas  de  los  diferentes  grupos  políticos,  la  presidencia  debe
autorizar su deliberación una vez concretada por el grupo político la alternativa o modificación literal y debe
procederse a votarla antes del dictamen, propuesta o moción, con el mismo procedimiento establecido por
los  votos  particulares,  sin  que  se  puedan  promover  tantos  debates  como  enmiendas  o  alternativas
presentadas.

3. Se debe hacer un debate conjunto y una votación individualizada. El texto de la propuesta, dictamen o
moción con las enmiendas que se aprueben o la propuesta alternativa queda definitivamente aprobado. En
este último caso, se entiende desestimada la inicial, por los mismos votos que aprobaron la alternativa.

Artículo 22. Ruegos

El ruego es la formulación de una propuesta de actuación dirigida oralmente o por escrito a alguno de los
órganos del gobierno municipal en el punto del orden del día correspondiente de las sesiones ordinarias del
Pleno.  Pueden  plantear  ruegos  todos  los  miembros  de  la  corporación  en  nombre  propio  o  del  grupo
municipal al cual pertenecen.

a) Si  se ha presentado  por  escrito,  la  persona  proponente hará  una  breve explicación al  equipo  de
gobierno municipal.

b) Si se presenta de forma oral o escrita directamente al Pleno, contarán con una única intervención por
parte de quien lo plantee.

c) El equipo de gobierno municipal debe dar respuesta al ruego, como máximo, en la siguiente sesión
plenaria en la que se haya formulado, si no es que ya se le da respuesta inmediatamente en la misma
sesión plenaria.

d) En ningún caso pueden ser objeto de votación.

Artículo 23. Preguntas

1. Los y las miembros de la corporación pueden formular preguntas en el pleno relativas a la actuación o a
los  propósitos  de actuación  de los  órganos  de  gobierno  de la  corporación  con  un  tiempo máximo de
intervención establecido por el cartapacio, subsidiariamente será un tiempo máximo de intervención de 3
minutos en un solo turno por cada grupo municipal o concejal o concejala no adscrito.
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2. En el orden del día de las sesiones ordinarias, se debe reservar un tiempo para formular preguntas. Las
preguntas formuladas oralmente en el transcurso de una sesión deben ser contestadas antes del inicio de la
siguiente sesión plenaria.

3. Si la pregunta se formula por escrito 24 horas antes, como mínimo, del comienzo de la sesión, debe
contestarse en el  transcurso de esta  sesión,  salvo que la persona destinataria de la pregunta pida su
aplazamiento para la sesión siguiente.

4. Se pueden formular también preguntas a responder por escrito. En este caso, deben ser contestadas en
el plazo máximo de un mes.

5. En las preguntas presentadas por escrito 24 horas antes o en la reunión de la Junta de Portavoces puede
haber un segundo turno de réplica y contrarréplica.

6.  Igualmente,  cualquier  persona,  en nombre propio o en representación de una  entidad,  puede dirigir
preguntas por escrito relacionadas con temas de competencia municipal, con una antelación no inferior a
cuatro días para que la Junta de Portavoces  las conozca. La secretaria o secretario debe leerlas y el
Gobierno en el mismo pleno o la persona destinataria debe contestarlas, con envío de copia escrita a quien
la haya formulado y también a los grupos municipales. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se puede
limitar el número de preguntas a contestar en el pleno.

Artículo 24. Otras intervenciones

Pueden dirigirse al Pleno, para formular ruego o pregunta, aquellas personas, a título personal o en nombre
de una entidad o colectivo, que así lo soliciten mediante un escrito, presentado en el registro, donde hagan
constar las circunstancias que lo justifiquen. La invitación a intervenir debe hacerse por acuerdo de la Junta
de Portavoces y como máximo se contemplarán 5 intervenciones, de 3 minutos, para cada sesión. Los
temas  para  someter  a  consideración  del  Pleno  deben  ser  exclusivamente  aquellos  de  competencia
municipal.

Artículo 25. Intervenciones de los presidentes y/o presidentas de las EMD.

1. El presidente o presidenta de cada una de las entidades municipales descentralizadas de Raimat i Sucs,
o vocal en quien delegue, puede asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Ayuntamiento e intervenir
en aquellos temas que afecten a su ámbito territorial o competencial. La Secretaría General municipal debe
enviar notificación de todas las órdenes del día de las sesiones plenarias, tanto de carácter ordinario como
extraordinario, a las presidencias mencionadas. Deben comunicar la voluntad de intervenir 48 horas antes
de la celebración de la sesión.

2. En el salón de sesiones se habilitará un lugar institucional específico para la representación de las EMD
preeminente respecto al público y diferenciado de los escaños propios de concejales y concejalas.

Sección tercera: El alcalde o alcaldesa

Artículo 26. El alcalde o alcaldesa

1. La elección de alcaldesa o alcalde se rige por lo dispuesto en la legislación electoral general, sin perjuicio
de la aplicación de las normas relativas al régimen de sesiones plenarias del Ayuntamiento y las normas
protocolarias tradicionales de la Paeria.
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2. El alcalde o alcaldesa, o paer o paera en cap, preside el Ayuntamiento, es el jefe de gobierno municipal y
representante  de  la  ciudad.  Tiene  las  atribuciones  y  potestades  señaladas  en  la  normativa  municipal
vigente.

3. En su calidad de presidenta o presidente del Ayuntamiento corresponde al alcalde o alcaldesa presidir
todos los órganos municipales de carácter colegiado. En la medida que representa la ciudad, es atribución y
responsabilidad de la alcaldesa o alcalde representarla y defender sus intereses.

4. Como jefe de gobierno municipal, corresponde a la alcaldesa o alcalde la dirección y administración de
los asuntos municipales, y debe responder de este deber, sea de forma directa, sea de forma solidaria con
sus delegados o delegadas ante el Pleno y ante la ciudadanía.

5. En el ejercicio de su cargo, la alcaldesa o alcalde debe recibir un trato respetuoso y la distinción que le
confieren los honores derivados de la representación que ejerce.

Artículo 27. Atribuciones de la Alcaldía

1. Corresponden a la alcaldesa o alcalde las atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico y las que
se mencionan en este Reglamento, que debe ejercer directamente o a través de delegación, así como las
de ejecutar  los acuerdos o resoluciones de los órganos colegiados  de gobierno del  Ayuntamiento,  que
también puede delegar.

2. La alcaldesa o alcalde tiene la potestad de delegar sus atribuciones, en los términos que permite la
normativa municipal y administrativa vigente. Puede atribuir y revocar las delegaciones con plena libertad. A
las delegaciones otorgadas por el  alcalde o alcaldesa se les aplica el Régimen general del ejercicio de
competencias delegadas previsto en este Reglamento, si en el  decreto de delegación no se prevé otro
régimen.

3. De los decretos de delegación y de sus modificaciones, se dará cuenta específicamente al pleno, en la
primera sesión ordinaria que tenga lugar con posterioridad a la resolución y se harán públicos mediante
edicto en el BOP.

Artículo 28. Los decretos de Alcaldía

 1. Salvo las órdenes de dirección de carácter  menor,  las decisiones  de la Alcaldía deben expresarse
formalmente a través de decretos de Alcaldía, que se deben comunicar a todas aquellas personas que
tengan un interés directo y legítimo en la decisión.

2. La alcaldesa o alcalde debe enviar al secretario o secretaria general de la corporación una copia de todos
los decretos de Alcaldía. La secretaria o secretario general debe elaborar y custodiar los correspondientes
libros de decretos de Alcaldía, que se pueden materializar en soporte de papel o mediante herramientas
electrónicas. Debe conservar una copia de las resoluciones y del registro que debe tener carácter público
con las limitaciones establecidas en la normativa de protección de datos de carácter personal. Debe expedir
las certificaciones o copias auténticas que le pidan las concejalas o concejales o cualquier ciudadano o
ciudadana que tenga derecho a acceder a ellas, de conformidad con la normativa vigente de régimen local,
de procedimiento administrativo y de transparencia y buen gobierno.

3. Las copias o certificaciones que soliciten los o las miembros de la corporación municipal se pueden
denegar, motivadamente, cuando el conocimiento o la difusión de la información pueda vulnerar el derecho
constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o cuando se trate de materias
afectadas por la legislación general sobre secretos oficiales o por secreto sumarial, en los términos del
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artículo 164 del Decreto legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
municipal y de régimen local de Cataluña.

4. Las  copias  que  soliciten  los  ciudadanos  o  ciudadanas,  se pueden  denegar,  motivadamente,  en  los
supuestos en los que se observe algún límite de los previstos en la normativa de transparencia y acceso a la
información pública o en cualquier otra normativa específica aplicable. En el caso de que los ciudadanos o
ciudadanas soliciten certificaciones, se puede denegar la petición siempre que no se acredite la condición
de  persona  interesada  en  el  procedimiento,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  legislación  de
procedimiento administrativo.

5. La información sobre los decretos de Alcaldía que se facilita regularmente a los y las miembros de la
corporación, se formula en todos los casos con la condición del respeto a la confidencialidad exigida por
razón del cargo y de la normativa de protección de datos. En este sentido, se establecerán los mecanismos
de trazabilidad pertinentes.

Artículo 29. Los bandos de Alcaldía

La alcaldesa o alcalde puede hacer públicas sus decisiones o recomendaciones a la población mediante
bandos, que se deben hacer públicos en la web de la Paeria, en las herramientas de comunicación de la
corporación, en la prensa local, en los espacios habilitados para la información de la ciudad y en el tablón de
anuncios municipal.

Artículo 30. La moción de censura al alcalde o alcaldesa

1. El Pleno puede exigir responsabilidades políticas a la alcaldesa o alcalde mediante la adopción de una
moción de censura que, en el caso de ser aprobada por la mayoría absoluta de las personas miembros de
la corporación, conlleva su destitución del cargo.

2. Las condiciones, procedimiento, requisitos, efectos, etc. de la moción de censura al alcalde o alcaldesa
están regulados expresamente por lo previsto en la normativa electoral vigente.

3.  La moción debe presentarse en la Secretaría General  municipal,  la  cual,  en ejercicio de su función
fedataria, debe extender una diligencia de presentación y, acto seguido, debe enviarla a la Alcaldía.

Artículo 31. La cuestión de confianza a la alcaldesa o alcalde

1. El alcalde o alcaldesa puede plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a la aprobación o
modificación de cualquiera de los siguientes asuntos:

a) Los presupuestos anuales

b) El Reglamento orgánico

c) Las ordenanzas fiscales

d) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general del ámbito
municipal.

2. Las condiciones, procedimiento, requisitos, efectos, etc.,  de la cuestión de confianza están regulados
expresamente en la normativa electoral vigente.
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Sección cuarta: La Junta de Gobierno Local

Artículo 32. Composición de la Junta y designación de sus miembros

1. El nombramiento de las personas miembros de la Junta de Gobierno Local corresponde a la alcaldesa o
alcalde, y su número no puede ser superior al tercio del número legal de los concejales o concejalas de la
corporación municipal.

2. El nombramiento debe hacerse por decreto y debe darse cuenta de ello en la primera sesión ordinaria del
Pleno después de la designación. Debe figurar como punto específico del orden del día en la sesión plenaria
que corresponda.

3. El  cargo de miembros de la Junta de Gobierno es voluntario. Por lo tanto,  las personas nombradas
pueden no aceptar el cargo y renunciar en cualquier momento. Se entiende que se acepta el nombramiento
de manera tácita siempre que no se comunique la renuncia expresa al alcalde o alcaldesa por escrito. En
este segundo caso, la renuncia es eficaz a partir del mismo día de la aceptación por decreto de Alcaldía que
debe llevarse a cabo en un plazo máximo de 2 días hábiles. Transcurrido este periodo se entiende que se
acepta tácitamente.

4.  La  alcaldesa  o  alcalde  puede destituir  y  nombrar  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  en  cualquier
momento, sin más requisito que comunicarlo formalmente a la persona afectada. Los decretos de cese y
nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno causan efecto desde el día siguiente que se hayan
comunicado a la persona interesada. Se deben comunicar en la primera sesión ordinaria de la propia Junta
de Gobierno y del Pleno. Debe figurar como un punto específico del orden del día en la sesión plenaria que
corresponda.

Artículo 33. Atribuciones

1. La Junta de Gobierno tiene como atribución propia e indelegable la de asistir a la alcaldesa o alcalde en
el ejercicio de sus atribuciones.

2.  También,  la  alcaldesa  o  alcalde  puede  delegar  en  la  Junta  de  Gobierno  aquellas  atribuciones  que
considere  oportunas  a  excepción  de  las  que  son  indelegables  por  aplicación  del  art.  21.3  de  la  Ley
reguladora de las bases del régimen local, mediante decreto, del que debe dar cuenta en la primera sesión
ordinaria del siguiente pleno.

3. Asimismo, la Junta de Gobierno puede recibir competencias delegadas del Pleno, a excepción de las que
están  calificadas  como  indelegables  en  el  art.  22.4  de  la  normativa  en  materia  de  régimen  local
correspondiente.

4. Las delegaciones se deben publicar en el BOP, la web municipal y el tablón de anuncios municipal.

Artículo 34. Régimen del ejercicio de las competencias delegadas

1. La delegación de atribuciones a la Junta de Gobierno Local por parte del alcalde o alcaldesa o del Pleno
se formaliza, respectivamente, por decreto de Alcaldía o acuerdo adoptado por la mayoría simple del Pleno.

2. Las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local no se pueden subdelegar.
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3. El órgano delegante puede recuperar en cualquier momento la competencia delegada. La resolución por
la que recupera la delegación debe hacerse por escrito y comunicarla a la persona interesada y al Pleno,
salvo que sea éste quien la haya hecho.

4. La competencia delegada lo es por tiempo indefinido, salvo que el acuerdo de la delegación establezca
expresamente otra cosa o que la temporalidad de la delegación se derive de la misma naturaleza de la
competencia delegada, y en todo caso por finalización del mandato electoral.

5. El órgano delegante puede determinar, en el momento de conceder la delegación, la obligación de que se
le comuniquen todas las resoluciones tomadas en el  ejercicio de la delegación y que deban someterle
previamente determinadas decisiones de trascendencia.

6. En todo caso, los órganos delegantes pueden avocar para sí el conocimiento y resolución de uno o varios
asuntos delegados, sin necesidad de modificar o revocar la delegación.

Artículo 35. Naturaleza de las resoluciones de la Junta de Gobierno Local

1. En ejercicio de su atribución de asistir al alcalde o alcaldesa, la Junta de Gobierno Local puede emitir
informes y otorgar el visto bueno o el rechazo a todas las resoluciones que le somete la alcaldesa o alcalde.
El otorgamiento del visto bueno de la Junta de Gobierno Local a una resolución de la Alcaldía supone su
corresponsabilización política ante el Pleno.

2. Las resoluciones tomadas por la Junta de Gobierno Local en materias que le deleguen otros órganos de
gobierno municipal, tienen los mismos efectos que si las hubiera resuelto el órgano delegante. Los acuerdos
deben tomarse con el voto favorable de la mayoría simple de las personas presentes.

Artículo 36. Convocatoria y orden del día

1. El alcalde o alcaldesa preside la Junta de Gobierno Local. En caso de ausencia, el o la sustituyen los
tenientes o tenientas de alcalde por orden de nombramiento.

2. El orden del día debe facilitarse a todos los y las miembros de la corporación con una antelación mínima
de dos días hábiles. Asimismo, desde Secretaría General se les debe facilitar el acta una vez aprobada.

La convocatoria, el acta y los acuerdos tomados se publican en los medios municipales pertinentes en los
términos indicados en la normativa de transparencia. En la publicación y publicidad de las actas se deben
omitir todos los datos de carácter personal en aplicación de la vigente normativa sobre protección de datos
de este carácter.

En aquellas sesiones en que la Junta de Gobierno Local adopte decisiones por delegación del Pleno, estas
decisiones deben regirse respecto a la publicidad de la sesión, en cuanto a los asuntos atribuidos a este
órgano municipal, por lo establecido en el artículo 9.4 de este Reglamento.

3. Los expedientes deben permanecer a disposición de la corporación. Cuando la Junta de Gobierno Local
deba ver expedientes en que actúa por delegación del Pleno, el presidente o presidenta invitará a participar,
con voz, pero sin voto, un concejal o una concejala de cada grupo municipal.

Artículo 37. Régimen de funcionamiento

1. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local deben ajustarse a los siguientes criterios:
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a) Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no pueden transcurrir menos de dos días hábiles,
excepto en el caso de las sesiones extraordinarias y urgentes en las que, antes de entrar a conocer los
asuntos incluidos en el orden del día, debe declararse la urgencia por acuerdo favorable de la mayoría de
los miembros.

b) Las  sesiones  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  no  son  públicas,  sin  perjuicio  de  la  publicidad  y
comunicación a las administraciones estatal y autonómica de los acuerdos adoptados y sin perjuicio de las
sesiones de este órgano o parte de estas sesiones en las que se adopten acuerdos por delegación del
Pleno. Además, se remitirán las actas a los miembros de la corporación y se debe hacer la publicidad
adecuada tal y como se prevé en el artículo anterior.

c) Puede ser pública la parte de las sesiones en las que se traten asuntos delegados por el Pleno de la
corporación.

d) Para constituir el órgano de manera válida, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y
toma de acuerdos, se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del alcalde o alcaldesa y secretario o
secretaria o, en su caso, de las personas que los sustituyen y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

e) La alcaldesa o alcalde dirige y ordena según su arbitrio los debates en el seno de la Junta.

f) En los casos en que la Junta de Gobierno Local  ejerce competencias delegadas por  el  Pleno, es
preceptivo el informe previo de la comisión informativa correspondiente.

2. En las sesiones de la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa o alcalde puede requerir la presencia de
miembros de la corporación no pertenecientes a la Junta de Gobierno,  o de personal  al  servicio de la
entidad, a fin de informar en cuanto al ámbito de sus actividades.

Artículo 38. Acta de las sesiones

De las sesiones de la Junta de Gobierno Local se levantará acta en la forma prevista en la normativa de
régimen  administrativo  y  local  vigente.  No  es  necesario  expresar  los  diferentes  posicionamientos
manifestados por los miembros de la Junta si no lo solicitan expresamente.

Sección quinta: Las tenientas y tenientes de alcalde

Artículo 39. Nombramiento y cese de los tenientes y tenientas de alcalde

1. El alcalde o alcaldesa nombra, de entre los miembros de la Junta de Gobierno, a los tenientes y tenientas
de alcalde que considere adecuados y determina su orden a los efectos de prelación en su sustitución. El
nombramiento de tenientas y tenientes de alcalde debe comunicarse al Pleno en la primera sesión ordinaria,
para su conocimiento y debe figurar como un punto específico del orden del día. También se debe hacer
público mediante el BOP y la web municipal. Su número no puede ser superior al tercio del número legal de
las concejalas o concejales de la corporación.

2. El nombramiento de un concejal o de una concejala como teniente de alcalde requiere, para ser eficaz, su
aceptación. Se entiende que el nombramiento se acepta tácitamente si en el plazo de tres días hábiles,
contados desde su notificación, la persona designada no presenta a la Alcaldía la renuncia expresa del
nombramiento.

3. Se pierde la condición de tenienta o teniente de alcalde por renuncia expresa, por cese decretado por la
Alcaldía, por la pérdida de la condición de concejal o concejala o de miembro de la Junta de Gobierno Local
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y en todo caso por finalización del mandato electoral. Los dos primeros motivos de cese deben formalizarse
por escrito.

Artículo 40. Concepto y atribuciones generales

1. Es función de los tenientes y de las tenientas de alcalde sustituir a la alcaldesa o alcalde, según la orden
de nombramiento, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, asumir la totalidad de sus atribuciones y
prerrogativas y responsabilizarse de los actos de gobierno dictados durante la sustitución.

2. Con carácter ordinario, las funciones de sustitución de las tenencias de alcaldía se ejercen mediante el
correspondiente decreto de delegación. No obstante, cuando no sea posible otorgar esta delegación, el
teniente o tenienta de alcalde a quien corresponda por orden de prelación efectúa esta sustitución, dando
cuenta a la corporación.

Sección sexta: Las concejalas y concejales con competencias delegadas

Artículo 41. Atribución y revocación de las competencias delegadas

1. El alcalde o alcaldesa puede delegar en los concejales y concejalas el ejercicio de aquellas atribuciones
propias que no se mencionan como indelegables en la normativa vigente.

2. El acuerdo de delegación debe formularse por decreto de la Alcaldía y debe contener el ámbito de los
asuntos que contempla la delegación, las potestades que se deleguen, así como las condiciones específicas
del ejercicio de la facultad delegada, si es que son diferentes a las condiciones generales establecidas en
este Reglamento.

3.  La  delegación  de  atribuciones  de  la  Alcaldía  requiere,  para  que  sea  efectiva,  que  el  concejal  o  la
concejala con competencias delegadas la haya aceptado. La delegación se entiende aceptada tácitamente
si, en el plazo de tres días hábiles contados desde la notificación de la resolución, el concejal o la concejala
no presenta a la alcaldesa o alcalde su renuncia expresa.

4. Se pierde la condición de concejal o concejala con competencias delegadas y, consecuentemente, la
efectividad de la delegación: por renuncia expresa, por revocación dispuesta por el alcalde o alcaldesa, por
pérdida de la condición de concejal o concejala o la de miembro de la Junta de Gobierno, en los casos de
las  delegaciones  genéricas.  Las  dos  primeras  causas de cese de la  delegación deben formularse por
escrito.

5. La alcaldesa o alcalde debe comunicar tanto las delegaciones como su cese en el Pleno, en la primera
sesión ordinaria, para darlos a conocer. También se hará público mediante el BOP, en la web municipal y en
los tablones de anuncios.

6.  Las concejalas y concejales  delegados deben comparecer y  dar  cuenta de su gestión cuando sean
requeridos por el Pleno o por la comisión informativa correspondiente.

Artículo 42. Las delegaciones

1. El alcalde o alcaldesa puede delegar de forma genérica sus atribuciones a los miembros de la Junta de
Gobierno, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley reguladora de las bases del régimen local, en
cuanto a la relación de facultades indelegables. El concejal o la concejala con delegación genérica tiene la
facultad  de  supervisar  la  actuación  de  aquellas  personas  que  tengan  atribuidas  delegaciones  para
cometidos específicos de su área.
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2. Las delegaciones genéricas deben referirse a una o varias áreas o materias determinadas, y pueden
comprender tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionar en general e
incluso emitir licencias u otros actos administrativos que afecten a terceros.

Artículo 43. Las delegaciones específicas

1. La alcaldesa o alcalde puede delegar para cometidos específicos en cualquier concejal o concejala.

2.  Las  delegaciones  para  cometidos  específicos  deben  comprender  el  ejercicio  de  las  competencias
correspondientes a un proyecto determinado. En este caso, la eficacia de la delegación se limita al tiempo
de  la  gestión  o  ejecución  del  proyecto.  Este  tipo  de  delegaciones  para  cometidos  específicos  puede
contener  todas  las  potestades  delegables  del  alcalde o  alcaldesa,  incluso la  atribución de emitir  actos
administrativos que afecten a terceras personas.

3. Asimismo, la alcaldesa o alcalde puede otorgar delegaciones de cometidos específicos para la gestión de
determinados asuntos, sin limitación temporal.  Cuando ello tenga lugar, las facultades delegadas deben
incluir  la  dirección  interna,  la  gestión  de  los  asuntos  correspondientes  y  la  atribución  de  dictar  actos
administrativos que afecten a terceras personas.

Sección séptima: Régimen general del ejercicio de las competencias delegadas

Artículo 44. Ámbito de aplicación de este régimen

Las prescripciones contenidas en esta sección son aplicables al ejercicio de las competencias delegadas
por los órganos de gobierno municipales, siempre que en el acuerdo o resolución de delegaciones no se
mencionen condiciones específicas.

Artículo 45. Competencias delegables

1.  Son  delegables  todas  las  competencias  reconocidas  por  la  normativa  y  que  no  se  consideren
expresamente como indelegables por la presente Ley u otra legislación de aplicación obligatoria.

2. Las competencias delegadas no pueden ser subdelegadas.

3. Si en la resolución de delegación no se menciona lo contrario, se entiende que la delegación contempla
que  el  órgano  delegado  ejerza  todas  aquellas  potestades,  derechos  y  deberes  referidos  a  la  materia
delegada que corresponde al órgano titular de la competencia, excepto aquellas potestades que quedan
indelegables según la normativa.

Artículo 46. Las delegaciones del Pleno

La delegación de atribuciones del Pleno debe tomarse por acuerdo ordinario adoptado por mayoría simple.
En materia de gestión financiera, también por mayoría simple, el Pleno puede delegar total o parcialmente el
contenido de las normas de ejecución del presupuesto.

Artículo 47. Facultades de tutela de las delegaciones

1. En todo caso y sin perjuicio de que en la resolución de delegación se disponga un régimen de tutela
específico,  el  órgano delegado debe mantener  informado al  órgano delegante,  por  lo que se refiere al
ejercicio de la competencia delegada.
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2. Los actos dictados por el órgano delegado, en el ejercicio de las atribuciones delegadas, se entienden
dictados por el órgano delegante. En consecuencia, corresponde al órgano delegante la resolución de los
recursos  de  reposición  que  puedan  interponerse,  salvo  que  en  el  Decreto  o  acuerdo  de  delegación
expresamente se confiera la resolución de los recursos de reposición contra los actos dictados por el órgano
delegado.

Artículo 48. Revocación de las delegaciones

1. El órgano delegante puede recuperar en cualquier momento la competencia delegada sin más requisito
que  emitir  una  resolución  por  escrito,  que  debe  ser  comunicada  al  titular  y  al  Pleno  para  que  tome
conocimiento. La revocación de la competencia es inmediata.

2. En los casos de revocación de competencias delegadas, el órgano con la competencia originaria puede
revisar las resoluciones tomadas por el órgano o autoridad delegada, en los mismos casos y condiciones
establecidos para la revisión de oficio de los actos administrativos.

CAPÍTULO SEGUNDO
De los órganos complementarios. Órganos de representación, asesoramiento y control

Artículo 49. Tipología de los órganos complementarios

Son órganos complementarios de la Paeria de Lleida los siguientes:

a) Las comisiones informativas
b) La Comisión Especial de Cuentas
c) La Comisión Territorial de l’Horta
d) La Comisión Especial de la Transparencia
e) Otras comisiones especiales
f) Los grupos municipales
g) La Sindicatura de Greuges
h) Los órganos de participación ciudadana
i) Otros órganos complementarios

Sección primera: Las comisiones informativas

Artículo 50. Objeto de las comisiones informativas ordinarias

1. Las comisiones informativas, integradas exclusivamente por miembros de la corporación, son órganos sin
atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que deban ser
sometidos a la decisión del  Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con competencias
delegadas por el Pleno, excepto:

a) En los asuntos en que el Pleno declare de urgencia.
b) En casos de urgencia los asuntos llevados directamente por la Alcaldía.
c) En los asuntos que, dada su urgencia u otras circunstancias que lo aconsejen, haya acuerdo de los
portavoces.

2. Igualmente deben informar del seguimiento de la gestión del alcalde o alcaldesa, la Junta de Gobierno
Local y los concejales y concejalas que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control
que corresponden al Pleno. En todo caso, las respectivas comisiones informativas deben conocer, de forma
previa al debate y la aprobación de la Junta de Gobierno Local, los:

Administració Local 129

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 131



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

a) Pliegos de condiciones a partir de 120.000 € de licitación.

b) Planes urbanísticos por aprobación inicial en Junta de Gobierno.

c) Bases y convocatorias de oposiciones de empleados públicos.

d) Convocatorias de ayudas a entidades.

e) Justificaciones de ayudas a entidades.

3. La alcaldesa o alcalde o la Junta de Gobierno puede solicitar dictámenes sobre los asuntos que crean
convenientes a la comisión informativa competente.

4. A propuesta del Pleno, la comisión informativa respectiva debe hacer el seguimiento de la ejecución de
los acuerdos correspondientes adoptados por el Pleno.

5. Los  grupos  municipales  pueden  formular,  en  las  sesiones  de  las  comisiones  informativas
correspondientes, propuestas de resolución dirigidas a alguno de los órganos de gobierno, que sean de
competencia plenaria y que cuenten con los antecedentes y fundamentos necesarios para pronunciarse.
Pueden ser objeto de debate en la comisión y los grupos municipales se pueden manifestar en relación con
la petición formulada. Si  la proposición es aceptada por la presidencia de la comisión informativa debe
sustanciarse como un expediente más y su resultado debe ponerse de manifiesto ante la comisión en la que
fue planteada.

Artículo 51. Número de comisiones

1. En el inicio de cada mandato, en los acuerdos del cartapacio municipal se debe definir el número de
comisiones ordinarias en relación con los ámbitos de actuación administrativa y de gobierno.

2. Corresponde al Pleno crear o disolver comisiones, ya sean de carácter permanente o eventual.

Artículo 52. Composición

La composición de las comisiones informativas viene determinada por acuerdo del cartapacio municipal,
atendiendo los criterios siguientes:

1. Todos los y las miembros de la corporación tienen derecho a formar parte de las comisiones informativas,
de manera que su composición equivale al número de grupos municipales y concejalas y concejales no
adscritos, sin contar la presidencia, que es atribuida al alcalde o alcaldesa, que puede delegarla, en cada
caso o con carácter  general,  en cualquier  concejal  o concejala  de acuerdo con lo establecido en este
Reglamento  respecto  de  las  competencias  delegadas.  Así  pues,  cada  grupo  municipal  y  concejal  o
concejala no adscrito está presente en todas las comisiones informativas que existan en el Ayuntamiento,
salvo que renuncie expresamente por escrito a la alcaldesa o alcalde, que debe comunicarlo al Pleno en la
primera sesión ordinaria que se celebre y es necesario que figure como punto del orden del día específico.
El  grupo  municipal  o  concejal  o  concejala  no  adscrito  puede  recuperar  su  presencia,  comunicándolo
oportunamente por  escrito al  alcalde o alcaldesa, que debe comunicarlo al  Pleno en la primera sesión
ordinaria que se celebre y debe figurar como punto específico del orden del día.
2. Una persona representante de cada grupo político debe ejercer la función de portavoz del grupo que
representa.  Cada  grupo  municipal  puede  tener  más  de  una  representante  en  una  comisión,  pero,  en
cualquier caso, el tiempo de intervención de cada miembro viene determinado por la normativa reguladora
de cada comisión. En caso de que no exista normativa reguladora se entiende que es por tiempo ilimitado.
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3.  El  nombramiento  o  sustitución  de  las  personas  miembros  de  las  comisiones  corresponde  a  los
respectivos grupos. Las propuestas deben cursarse por escrito a la alcaldesa o alcalde, a la presidencia y
secretaría de la comisión. A partir de este momento los nombramientos o sustituciones entran vigor.

Artículo 53. Funcionamiento de las comisiones

1. La alcaldesa o alcalde, que es la presidenta o presidente nato de cada comisión informativa ordinaria,
debe someter a la aprobación de la comisión la presidencia de la comisión. Igualmente debe nombrarse
(siguiendo el mismo procedimiento) a un concejal o una concejala vicepresidente de cada comisión. Cada
comisión debe designar a una persona secretaria que prepare la documentación y levante el acta de las
sesiones. La presidencia de cada comisión puede convocar al personal municipal que participará en las
reuniones de las comisiones para asistir a la presidencia o vicepresidencia y a las concejalas y concejales
que deban participar.

2.  El  presidente o  presidenta  debe coordinar  y  supervisar  todas  las  propuestas  que se debaten  en la
comisión, debe ordenar los debates y las diferentes intervenciones. La adopción de acuerdos debe hacerse
por voto ponderado.

3. La periodicidad de las sesiones es la establecida por las comisiones y, en ningún caso, inferior a una al
mes –a excepción del mes de agosto o por fuerza mayor.

La convocatoria de la sesión debe ser enviada a las personas miembros de la comisión con una anticipación
mínima de 3 días hábiles a la de celebración de la sesión. En el mismo plazo se debe habilitar el acceso
telemático a la documentación correspondiente a los diferentes expedientes que integran el orden del día
para todas las personas integrantes de la comisión informativa.

En cualquier caso, los expedientes de las comisiones informativas respectivas deben remitirse a los grupos
municipales telemáticamente en el menor plazo posible y antes de la reunión de la comisión siempre que
sea técnicamente posible.

4. Las sesiones de las comisiones informativas no son públicas si bien la presidencia puede requerir la
presencia del personal de la Paeria que deba informar en relación con los expedientes.

Las comisiones pueden acordar que se haga pública (mediante la web de la Paeria) la parte de las actas en
que consten los informes y las propuestas de actuación.

5. Subsidiariamente, deben adoptarse las normas de funcionamiento de los órganos colegiados previstas en
la normativa sobre el régimen jurídico del sector público.

Sección segunda: Las comisiones especiales

Artículo 54. Comisión Especial de Cuentas

1. La Comisión Especial de Cuentas tiene las funciones de examinar, estudiar e informar de las cuentas
anuales del  Ayuntamiento antes de que el  Pleno las apruebe.  Corresponde a la Comisión Especial  de
Cuentas  el  examen,  el  estudio  y  el  informe de  las  cuentas  anuales  de  la  corporación.  Estos  quedan
integrados por la cuenta general del presupuesto, la cuenta de administración del patrimonio, la cuenta de
valores independientes y auxiliares de presupuesto y las cuentas de entidades u organismos municipales de
gestión.
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2. Las funciones, régimen jurídico y normas de actuación de esta Comisión Especial son las previstas en la
normativa de régimen local.

3.  La  composición en número de miembros  de esta  Comisión es  la  misma que se establece para las
comisiones  ordinarias  y  los acuerdos  se toman por  voto ponderado.  Puede atribuirse las  funciones  de
Comisión Especial de Cuentas a la comisión informativa ordinaria que conozca en materia de Hacienda o
Economía de la corporación mediante acuerdo expreso en este sentido.

4. Para el  ejercicio adecuado de sus funciones, la Comisión puede requerir, mediante una petición a la
Presidencia, la documentación complementaria que considere necesaria y la presencia de las personas
miembros y del personal funcionario de la corporación especialmente relacionado con las cuentas que se
analicen.

5. El funcionamiento de esta Comisión se determina en el cartapacio municipal.

Artículo 55. Comisión Especial de la Transparencia

1.  La corporación del  Ayuntamiento de Lleida debe prever  la creación de una Comisión Especial  de la
Transparencia. La composición, el funcionamiento y las funciones deben estar reguladas en el cartapacio
municipal correspondiente.

2. Esta Comisión será presidida, de forma rotatoria cada seis meses, por una concejala o concejal que no
forme parte del gobierno municipal, a propuesta del grupo municipal correspondiente y siguiendo el orden
de menor a mayor representatividad.

Artículo 56. Comisión Territorial de l’Horta

La corporación del Ayuntamiento de Lleida debe prever la creación de la Comisión Territorial de l’Horta. La
composición,  el  funcionamiento  y  las  funciones  deben  estar  reguladas  en  el  cartapacio  municipal
correspondiente.

Artículo 57. Otras comisiones especiales

1. El cartapacio municipal debe determinar la conveniencia de crear nuevas comisiones especiales. En este
caso,  debe  determinarse  la  presidencia,  la  secretaría,  las  funciones,  competencias  y  potestades,  la
composición, la periodicidad con que debe reunirse y el funcionamiento.

2. Del mismo modo, el Pleno puede constituir una comisión especial para tratar un asunto concreto, en
consideración a sus características especiales de cualquier tipo.

Artículo 58. Comisiones creadas por reglamento

1. Los  reglamentos  municipales  sectoriales  pueden  prever  la  creación  de  comisiones  específicas,  de
carácter permanente o temporal. En todo caso, la creación de estas comisiones debe ser aprobada por el
Pleno.

2. La norma de creación debe prever el  marco competencial, normas organizativas, periodicidad de las
reuniones, etc. Cuando deban informar sobre materias o cuestiones que concluyan en alguna resolución
administrativa, las votaciones de los informes o proposiciones deben hacerse siempre aplicando el criterio
de voto ponderado.
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Artículo 59. Participación de personas externas a las comisiones informativas.

1. La presidenta o presidente de cada comisión puede convocar al personal municipal que debe participar
en las reuniones de las comisiones para asistir  a la presidencia o vicepresidencia y a los concejales y
concejalas de Gobierno que deban participar.

2. El Reglamento de participación ciudadana y, en todo caso, el cartapacio municipal deben determinar la
participación de la representación de las personas ajenas  a la  corporación municipal  en las diferentes
comisiones informativas ordinarias o especiales.

Sección tercera: Los grupos municipales

Artículo 60. Consideraciones generales

1. A efectos de su actuación corporativa las concejalas y concejales se constituyen en grupos políticos, en la
forma y con los derechos y obligaciones que se establecen en este Reglamento.

2. No pueden constituir grupos separados los concejales o concejalas elegidos en una misma lista electoral.
Inicialmente, forman parte de un grupo político las concejalas y concejales electos por  una misma lista
electoral.  Los  concejales  o  concejalas  que  abandonan o  son  expulsados  de  la  formación  política  que
presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones, así como los o las que abandonan o son
expulsados o expulsadas del  grupo municipal,  formado por  la candidatura en la que concurrieron a las
elecciones,  quedan  en  la  condición  de  concejales  o  concejalas  no  adscritos.  Durante  el  mandato
corporativo, ningún concejal o concejala no se puede integrar en un grupo diferente del cual formaba parte
inicialmente.

3. La lista que sólo haya obtenido un concejal o concejala, tiene, a efectos consistoriales, la consideración
de grupo político municipal.

4. Corresponde a los grupos políticos designar, mediante un escrito dirigido al alcalde o alcaldesa, aquellos
componentes que deban representarlos en los diferentes órganos colegiados de los que deban formar parte.

Artículo 61. Constitución de los grupos municipales

1. Los grupos políticos se constituyen mediante un escrito dirigido a la alcaldesa o alcalde, firmado por todos
sus integrantes, que debe presentarse en la Secretaria del Ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la constitución de la corporación, y del que debe darse cuenta al Pleno en la primera sesión que
se celebre.

2. En este escrito, cada grupo debe señalar su denominación y debe nombrar al o la portavoz y suplentes.
La denominación de los grupos no puede diferir sustancialmente de la denominación de la lista electoral
correspondiente. Los casos de conflicto en la denominación de los grupos deben ser resueltos por el Pleno
municipal, que debe optar, como criterio principal, por la denominación de la lista electoral.

3. Las concejalas o concejales que lo sean posteriormente a la sesión constitutiva de la corporación deben
incorporarse al grupo correspondiente a la lista en que hubieran sido elegidos. Disponen de un plazo de
cinco días hábiles, a contar desde que tomen posesión de su cargo, a fin de acreditar su incorporación al
grupo que les corresponda mediante un escrito dirigido al alcalde o alcaldesa y firmado, también, por la
persona portavoz correspondiente.
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4. En todo caso, las bajas que se puedan producir en un grupo municipal no son efectivas hasta que no
hayan sido comunicadas al portavoz respectivo o a la portavoz respectiva y a la Alcaldía, que debe dar
cuenta de ello al Pleno municipal.

5.  Son  concejales  y  concejalas  tránsfugas  aquellos  o  aquellas  que  hayan  contribuido  con  su  voto  a
favorecer la Alcaldía y el gobierno de otro grupo político.

Artículo 62. Concejalas o concejales no adscritos

1. Un concejal o concejala puede causar baja de su grupo por iniciativa personal o reglamentariamente por
iniciativa del grupo municipal correspondiente. En el primer caso, es necesario que la baja vaya firmada por
la  persona  interesada.  En  el  segundo caso,  debe  ir  motivada  con  el  acuerdo  de expulsión  del  grupo
municipal. En ambos casos, hay que comunicar la baja a la Alcaldía por escrito, de la cual se debe dar
cuenta en la próxima sesión plenaria.

2. Cuando la mayoría de las personas concejalas de un grupo político municipal abandonen la formación
política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsadas, aquellas
personas que permanezcan en dicha formación política son las legítimas integrantes de este grupo político a
todos los efectos. Es de aplicación el mismo criterio cuando, a pesar de no ser mayoría del grupo, alguno o
algunos  concejales  o  concejalas  de  un  grupo  político  municipal  abandonen  o  sean  expulsados  de  la
formación política por la que concurrieron a las elecciones. En cualquier caso, la secretaria o secretario de
la corporación podrá dirigirse a la persona representante legal de la formación política que presentó la
candidatura correspondiente a efectos que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.

En el supuesto de expulsión, la formación política debe acreditar, como mínimo, que el acuerdo de expulsión
ha sido adoptado por el órgano competente, que se ha seguido el procedimiento disciplinario establecido en
los Estatutos y la normativa del partido político y que el acuerdo de expulsión ha sido motivado. Más allá de
los elementos procedimentales anteriores, la corporación municipal no debe verificar la legalidad sustantiva
del posible acuerdo.

3. Asimismo, también pasan a tener la condición de concejalas y concejales no adscritos aquellos o aquellas
miembros de la corporación en los cuales concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) No haberse constituido grupo municipal dentro de los plazos establecidos en el artículo anterior.

b) No haberse integrado en el  grupo municipal  constituido por  la formación electoral  que presentó la
candidatura por la que concurrieron a las elecciones.

c) Haber abandonado o haber sido expulsado mediante votación adoptada por mayoría simple del grupo
municipal. En este último caso, siempre que no se pueda alcanzar la mayoría simple porque el número de
concejales y concejalas que forman el grupo sea par, el voto de la persona designada como portavoz del
grupo  es  determinante.  En  los  supuestos  de  expulsión,  debe  quedar  constancia  escrita  del  acuerdo
adoptado.

En caso de falta de regulación específica, en cuanto a las expulsiones de los y de las miembros de un grupo
municipal por parte de otros miembros del grupo municipal, se debe garantizar un mínimo procedimental del
derecho a la defensa de los concejales o de las concejalas que se pretenden expulsar. Este mínimo, aparte
de las previsiones establecidas en el párrafo anterior, debe incorporar:

- Un acuerdo inicial en el que se señalen las razones por las que se pretende su expulsión.
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- La notificación del citado acuerdo, como mínimo a través de correo electrónico dirigido a la dirección
electrónica corporativa del Ayuntamiento de Lleida del concejal o concejala afectado.
- El otorgamiento de un trámite de audiencia al concejal o a la concejala afectado por un plazo igual al
previsto en la normativa interna de su partido de adscripción original. Si no hubiera un plazo establecido se
entiende que es un mínimo de 5 días hábiles.
- Un acuerdo definitivo que se notifique al concejal o concejala afectado igual que en el caso anterior,
donde se confirme o no la expulsión, y en el que se tengan en consideración las alegaciones que haya
presentado la concejala o concejal afectado.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, la regulación que contemplen los Estatutos del partido político
al  que  representen  los  grupos  municipales  en  atención  a  su  autonomía  no  es  considerada  normativa
específica que desplace lo que se prevé en este Reglamento.

El cumplimiento del procedimiento de expulsión establecido en esta letra debe acreditarse ante el secretario
o secretaria de la corporación con carácter previo a que la alcaldesa o alcalde dé cuenta al Pleno de la
expulsión. Más allá de los elementos procedimentales establecidos, la corporación municipal no verificará la
legalidad sustantiva del posible acuerdo.

4. En ningún caso las concejalas o concejales no adscritos pueden formar un grupo municipal propio. Los
derechos económicos, materiales y políticos de los miembros no adscritos no pueden ser superiores a los
que les hubiera correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. En todo caso, tienen derecho a
cualquier derecho individual inherente a la condición de concejal o concejala y en particular a:

a) La participación en los plenos con voz y voto.

b) El ejercicio de las funciones de control político.

c) La presentación de mociones, enmiendas, votos particulares, ruegos y preguntas.

d) La participación con voz y voto en las comisiones informativas y resto de órganos complementarios
donde tengan representación los concejales y concejalas.

e) El ejercicio del derecho a la información.

f) La ostentación de los honores y tratamientos propios de todo concejal o concejala.

Artículo 63. Portavoces de los grupos municipales

1. Es función de las personas portavoces de los grupos municipales representar a su grupo en los actos
oficiales y, en su caso, en las personas que deleguen en las cuestiones de orden y de funcionamiento del
Pleno municipal, así como expresar la posición oficial del grupo en los asuntos sometidos al Pleno, sin
perjuicio de que deleguen la palabra libremente en otros miembros del grupo o que deleguen sus funciones
en caso de ausencia.

2. El  nombramiento y el  cese de la persona portavoz, lo decide el  mismo grupo municipal por mayoría
simple.

3. Se entiende que los escritos de todo orden presentados por la o el portavoz de un grupo municipal los
suscriben todas las personas que lo integran.
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4. Los y las portavoces deben recibir una comunicación inmediata de todos los actos oficiales que convoque
el Ayuntamiento o aquellos en los que se invite a la corporación.

Artículo 64. Dotaciones materiales para su funcionamiento

1.  El  Pleno municipal,  con cargo al  presupuesto anual  de la  corporación,  puede asignar  a  los  grupos
políticos una dotación económica que debe contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y
otro variable, de acuerdo con el número de miembros de cada uno de los grupos, dentro de los límites que,
en su caso, establezcan las leyes de presupuestos generales del Estado con carácter general y sin que
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a
la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

2. En la medida de lo posible, el  Ayuntamiento pondrá a disposición de los grupos políticos los medios
materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.

3. Los diferentes grupos políticos y las concejalas y concejales no adscritos pueden hacer uso de los locales
municipales para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con las asociaciones y entidades ciudadanas. El
alcalde o alcaldesa o la concejalía en quien delegue debe establecer el régimen concreto de utilización de
locales municipales, sin que puedan coincidir con sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno o de otros
órganos corporativos.

4. Los grupos municipales deben llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere este
artículo, que deben poner a disposición del Pleno municipal en las condiciones y periodicidad que determine
el cartapacio y, en todo caso, siempre que el Pleno lo solicite.

Artículo 65. Derecho a la información de los grupos municipales

1.  Los  grupos  municipales  tienen  acceso  a  la  documentación  municipal  en  las  condiciones  y  forma
establecidas  en  este  Reglamento,  la  normativa  vigente  de régimen local  y  la  normativa  específica  de
transparencia y buen gobierno.

2. Los grupos municipales tienen derecho a recibir información por medio de:

a) Ruegos y preguntas presentadas al Pleno, verbales o por escrito, dirigidas a la alcaldesa o alcalde, en
la forma que se expresa en este Reglamento.

b) Solicitudes de información y debates a incluir en el orden del día de las comisiones informativas.

Sección cuarta: La Síndica o Síndic de Greuges

Artículo 66. Disposiciones generales

1. La Síndica o Síndic de Greuges de Lleida es una institución que tiene por misión velar por los derechos
de  la  ciudadanía  en  relación  con  la  actuación  de  la  Administración  municipal  y  de  los  organismos
administrativos  que  dependen  de  ella,  así  como de  las  empresas  de  servicio  público  con  capital  que
pertenezcan  total  o  parcialmente  al  Ayuntamiento,  y  de  las  concesionarias  de  los  servicios  públicos
municipales. Con esta finalidad, estudia las quejas que se le presenten, sin perjuicio de las acciones que
pueda promover por iniciativa propia.

2. El Síndic  o  Síndica de Greuges cumple sus funciones con independencia y objetividad, examina y da
trámite a las quejas que se le formulen o promueve acciones por iniciativa propia. También puede actuar
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haciendo mediación entre las partes enfrentadas y proponer fórmulas de conciliación o acuerdo, siempre
que las partes lo hayan consentido en el inicio del proceso.

Artículo 67. Forma de elección, cese y condiciones

La  regulación  de  esta  figura  y,  en  concreto,  su  nombramiento  y  cese,  funciones,  relaciones  con  la
Administración e incompatibilidades deben estar regulados mediante un reglamento específico.

Sección quinta: Otros órganos complementarios. Los órganos participativos

Artículo 68. Objeto de los órganos participativos

Los  órganos  de  participación  ciudadana  son  espacios  de  cogobernanza  abiertos  a  la  participación
ciudadana con funciones consultivas y de decisión según se establezca en el Reglamento de participación.

Artículo 69. Tipos y número de órganos participativos

El  Ayuntamiento  se  dota  de  un  reglamento  de  participación  ciudadana  que  establece  el  número,
composición y funciones de los órganos de participación ciudadana, que en todo caso debe contemplar los
consejos territoriales o de zona, el Consejo de Ciudad y los consejos sectoriales.

Artículo 70. Los consejos de zona

Los consejos de zona se crean como órganos de participación ciudadana donde se debaten los temas
relativos  a  cada  zona  territorial  o  barrio  de  la  ciudad  en  materia  de  planificación  urbana,  asuntos
administrativos, servicios municipales u otras cuestiones de interés.

Los  consejos  de  zona  están  integrados  por  la  asociación  o  asociaciones  de  vecinos  de  cada  zona,
asociaciones de comerciantes y empresarios, AMPAs y AFAs, asociaciones y entidades culturales, otros
colectivos, plataformas y personas a título individual que quieran participar.

Los concejales y concejalas de zona, que son nombrados por el  paer en cap, presiden los consejos de
zona. En el marco de los consejos pueden asistir los concejales y concejalas de Gobierno para dar cuenta,
exponer iniciativas y defender propuestas que afecten el barrio o zona en concreto. Cada grupo municipal
debe nombrar  a  su representante  y  a  un  suplente  -que no necesariamente debe ser  un  cargo  electo
municipal- en cada uno de los consejos de zona.

Artículo 71. Los consejos sectoriales

Los consejos sectoriales son órganos de participación de las asociaciones y entidades representativas de
los  intereses  ciudadanos  concretos  en  función de sus  objetivos:  culturales,  de edades,  de género,  de
intervención en la colectividad, etc.

Corresponde al alcalde o alcaldesa encauzar los procesos de constitución de los consejos sectoriales. El
funcionamiento de cada uno de los consejos sectoriales se regula en sus normas internas, las cuales deben
contener, como mínimo, el ámbito de actuación, su composición, el régimen jurídico de los acuerdos, el
carácter de los dictámenes, el quórum mínimo de asistencia y el quórum de votación.

El alcalde o alcaldesa debe velar para que se envíe a los consejos la información municipal adecuada en
relación con el  ámbito de actuación del  consejo y,  en su caso,  debe promover  las reformas que sean
necesarias en los procedimientos administrativos municipales y en los circuitos de información, con el fin de
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asegurar una participación suficiente del consejo o del concejal sectorial en las decisiones administrativas
que le afecten.

Artículo 72. El Consejo de Ciudad

El Consejo de Ciudad es el máximo órgano consultivo y de participación del Ayuntamiento de Lleida donde
representantes de la ciudad, elegidos por los consejos de zona y sectoriales, actores sociales, económicos y
representantes de la ciudadanía debaten juntos con los responsables políticos y técnicos municipales sobre
los asuntos públicos de la ciudad de Lleida.

Las funciones del Consejo se recogen específicamente en su Reglamento regulador y se ejercen mediante
la elaboración de informes, dictámenes y propuestas, los cuales tienen carácter de recomendación para los
órganos del Gobierno municipal. El alcance material de los informes, dictámenes y propuestas del Consejo
de Ciudad incluyen, en función de las preocupaciones o de los intereses de la ciudadanía, el conjunto de las
competencias del Ayuntamiento de Lleida.

CAPÍTULO TERCERO
Régimen de funcionamiento de las sesiones de los órganos de gobierno y otros órganos del ayuntamiento
de Lleida por medios electrónicos y a distancia

Artículo 73. Objeto

1. El objeto de la regulación prevista en este capítulo es establecer un conjunto de criterios generales para
ordenar el funcionamiento de las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento de Lleida cuando se
lleven a cabo a distancia, total o parcialmente.

2. Con carácter excepcional y en los supuestos previstos en el artículo 46.3 de la LBRL, la celebración de
las sesiones de los órganos de gobierno y otros órganos del Ayuntamiento de Lleida se puede efectuar
mediante videoconferencia o un medio similar que garantice la seguridad tecnológica y la participación en
condiciones  de  igualdad,  incluyendo  tanto  las  sesiones  del  Pleno,  de  la  Junta  de  Gobierno,  de  las
comisiones informativas y del resto de órganos constituidos por el Ayuntamiento de Lleida.

3. Cuando los supuestos previstos en el artículo 46.3 de la LBRL no afecten a la totalidad de los concejales
y concejalas, la celebración de las sesiones de los órganos de gobierno y otros órganos del Ayuntamiento
de Lleida puede efectuarse de forma híbrida. En este caso, cuando se trate de sesiones plenarias, las
personas concejalas no afectadas por los supuestos excepcionales del  artículo 46.3 de la LBRL deben
seguir la celebración de la sesión plenaria en el Salón de Plenos de la  Paeria, o en otro espacio físico
habilitado  al  efecto  cuando  se  trate  de  sesiones  de  otros  órganos,  mientras  que  aquellas  que  estén
afectadas por los supuestos del artículo 46.3 de la LBRL mencionados deben seguir la sesión mediante el
sistema de videoconferencia o un medio similar a que hace referencia el párrafo anterior. En este último
caso, les son de aplicación las normas previstas en este artículo.

4.  Para el  desarrollo de las sesiones  de los órganos colegiados a distancia,  se utilizará el  servicio de
videoconferencia  u  otro  similar  que  se  determine  en  cada  convocatoria  y  que  cumpla  los  requisitos
establecidos en el artículo 46.3, párrafo segundo, de la LBRL.

5. El  alcalde o alcaldesa del Ayuntamiento de Lleida, en cada sesión a distancia, debe designar a una
persona coordinadora técnica de entre el personal del servicio encargado de la gestión de las tecnologías
de la comunicación y la información.
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Artículo 74.Convocatoria de las sesiones plenarias

1. La convocatoria de cada sesión debe ser enviada a las personas miembros de la Corporación con una
anticipación mínima de tres días hábiles a la de celebración del  Pleno, una vez efectuada la Junta de
Portavoces.

2. Se establece el uso de sistemas e instrumentos informáticos o telemáticos en la convocatoria de las
sesiones, la consulta de las resoluciones de la Alcaldía, los borradores de las actas y su texto definitivo. La
notificación de la convocatoria con medios electrónicos se entiende efectuada con la puesta a disposición de
la convocatoria,  orden del  día,  actas de las  sesiones  anteriores  y  dictámenes, propuestas o mociones
relativos a los puntos del orden del día en la sede electrónica de órganos colegiados del Ayuntamiento de
Lleida, en concreto en la plataforma que determine el Pleno en el cartapacio municipal.

3. Desde la sede se debe enviar un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico
de la persona interesada, miembro de la Corporación Municipal u otro, en el que se informe de la puesta a
disposición de una notificación en la sede electrónica. Este aviso tiene efectos meramente informativos y la
falta de práctica de este aviso no impide que la notificación sea considerada plenamente válida.

El  aviso debe enviarse al  dispositivo  electrónico o a  la dirección de correo electrónico que la  persona
interesada  haya  comunicado  voluntariamente  a  tal  efecto,  o  a  ambos  lugares,  de  conformidad  con  lo
previsto en el artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

El  aviso  regulado  en  este  apartado  sólo  se  practica  en  el  caso  de  que  la  persona  interesada  o  su
representante haya comunicado al Ayuntamiento un dispositivo electrónico o dirección de correo electrónico
a  este  efecto  mediante  la  sede  electrónica  correspondiente.  Esta  comunicación  debe  llevarse  a  cabo
mediante la edición del campo correspondiente dentro de su perfil de usuario de la aplicación, a la que se
refiere  el  apartado  2  de  este  artículo.  El  cumplimiento  defectuoso,  la  falta  de  actualización  o  el
incumplimiento de esta obligación por parte de la persona interesada no supone ninguna responsabilidad al
Ayuntamiento por aquellos avisos efectuados a medios no operativos o por la falta de envío del aviso.

4. Para la  utilización  del  servicio  de videoconferencia,  se debe disponer  como mínimo de  conexión  a
internet, cámara y micrófono y dispositivo de conexión de acuerdo con las características y requerimientos
técnicos que el Ayuntamiento establezca en cada momento.

El acceso a la sesión a distancia debe realizarse utilizando la contraseña de usuario del directorio activo que
dispongan las concejalas y concejales de acuerdo con las políticas de seguridad de la información de la
corporación.

Para el uso óptimo del servicio de videoconferencia se debe:

a) Hacer un simulacro de la sesión y comprobar, en el momento previo de la sesión, que los equipos,
cámaras, micrófonos y conexiones funcionan correctamente.

b) Acondicionar un espacio para hacer la videoconferencia, donde no se incorporen elementos externos
del ambiente.

Artículo 75. Desarrollo de las sesiones plenarias

1. Son de aplicación las mismas reglas de funcionamiento que las establecidas para cada uno de los
órganos colegiados del Ayuntamiento de Lleida cuando celebren sus sesiones de forma presencial, pero con
las siguientes especialidades:
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a) Las sesiones del Pleno son públicas. Siempre que sea posible, la publicidad se debe llevar a cabo
mediante  la  emisión  en  directo  a  través  de  las  plataformas  de  reproducción  en  línea  que  habilite  el
Ayuntamiento. Si por dificultades técnicas u organizativas no se puede realizar la emisión en directo, la
grabación de la  sesión debe hacerse pública a  través  de los  canales  de comunicación que habilite  el
Ayuntamiento. De las diferentes grabaciones que se deriven, se debe priorizar, como grabación oficial, la
efectuada por la plataforma informática a la que se refiere el artículo 74.2 de este Reglamento, salvo que
haya habido problemas o dificultades técnicas que hayan impedido la grabación.

El debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de la ciudadanía a
que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución española pueden ser secretos cuando así se acuerde por
mayoría absoluta. En este punto, se debe dejar de emitir temporalmente la sesión por el citado medio.

b) Para  la  válida  constitución  del  Pleno,  se  requiere  la  asistencia  de un  tercio  del  número  legal  de
miembros de la corporación, que nunca puede ser inferior a tres. En el resto de los órganos, se requiere
también la presencia de un tercio de su número legal de miembros, que tampoco puede ser inferior a tres.
Este  quórum debe mantenerse  durante  toda  la  sesión.  En  todo  caso,  se  requiere  la  asistencia  de  la
presidencia y la secretaría de la corporación o de las personas que legalmente las sustituyan.

c) A estos efectos, las personas asistentes al órgano colegiado de que se trate es necesario que estén en
disposición de identificarse visual y acústicamente, mediante vídeo y audio, de manera continuada durante
toda la sesión.

d) En el caso de que algún concejal o concejala asistente se desconecte por dificultades técnicas en las
comunicaciones, por orden de la alcaldesa o alcalde, quien coordine la sesión debe poner en pausa la
videoconferencia.  La  sesión  debe  reanudarse  en  el  momento  que  la  secretaría  general  acredite  la
visualización y audio de todas las personas asistentes.

e) La persona que ocupa la coordinación de la sesión debe iniciar las reuniones silenciando el micrófono
de todas las personas participantes, excepto el de la alcaldía o la presidencia de la sesión de qué se trate,
que será la persona conductora de la sesión. El alcalde o alcaldesa puede solicitar a las personas asistentes
que no estén interviniendo que cierren también la cámara.

f) Las sesiones deben comenzar con la pregunta de la persona que ocupa la presidencia sobre si algún
miembro del órgano debe formular alguna observación en el acta de la sesión anterior distribuida con la
convocatoria. Si no hay observaciones, se considera aprobada. Si las hay, deben debatirse y se deben
decidir las rectificaciones que procedan. A estos efectos, la alcaldía o la presidencia debe dar la palabra a
quien la haya solicitado, debe silenciar su micrófono y esta última debe activar su micrófono y tomar la
palabra. Finalizada la intervención, se debe silenciar el micrófono y la alcaldía o la presidencia debe activar
el suyo. Acto seguido, se deben votar las rectificaciones que procedan.

Artículo 76. Deliberaciones

1. Si se promueve el debate, la alcaldía o la presidencia debe ordenar las intervenciones conforme a las
reglas de este artículo.

2. Deliberaciones de los plenos y comisiones informativas:

a) La alcaldía o la presidencia da la palabra a las respectivas personas portavoces o miembros en que
deleguen los diferentes grupos, silencia su micrófono y toma la palabra esta última, que previamente debe
haber activado su micrófono. Finalizada la intervención, debe silenciar el micrófono y la alcaldía debe activar
el suyo para dar la palabra a la siguiente.
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b) No se admiten otras interrupciones que las de la presidencia para llamar al orden, para lo cual debe
activar su micrófono.

3. Deliberaciones del resto de órganos colegiados

a) La  presidencia  ha  de  preguntar  si  alguna  persona  miembro  del  órgano  quiere  tomar  la  palabra
mediante la opción prevista en la misma herramienta electrónica. A estos efectos, la alcaldía o la presidencia
debe dar la palabra a quien la haya solicitado, silenciar su micrófono y esta última debe activar su micrófono
y tomar la palabra. Finalizada la intervención, debe silenciar el micrófono y la alcaldía o la presidencia debe
activar el suyo para dar la palabra a la persona siguiente.

b) En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la Ley 7/1985, alguna
persona miembro de la  corporación deba abstenerse de participar  en la  deliberación y  votación,  debe
desconectarse de la sesión mientras se discuta y se vote el asunto, excepto cuando se trate de debatir su
actuación como miembro corporativo, en que tiene derecho a permanecer y defenderse. Una vez finalizado
el debate y la votación del asunto, la persona que ocupa la coordinación del servicio debe habilitar de nuevo
su conexión.

Artículo 77. Votaciones

1. Son de aplicación las mismas reglas de votación que las aplicadas a cada uno de los órganos colegiados
del Ayuntamiento de Lleida cuando celebren sus sesiones de forma presencial, pero con las especialidades
siguientes:

a) La votación se efectúa a través de la plataforma a qué se refiere el artículo 74.2 de este Reglamento.

b) El secretario o secretaria general previamente indicará en la plataforma las ausencias.

c) Acto seguido la alcaldesa o alcalde anuncia el momento de inicio de la votación.

d) La secretaria o secretario general, o quien legalmente haga la sustitución, activa la votación.

e) A partir de ese momento los miembros pueden efectuar la votación y el secretario o secretaria general,
o quien legalmente haga su sustitución, cierra el proceso de votación del punto una vez comprobado que
todos los miembros han votado.

f) En caso de que no se pueda realizar por medios electrónicos por motivos organizativos o técnicos, se
puede llevar a cabo la votación nominal.

g) En los casos en que la votación sea secreta, también se debe utilizar el mismo sistema y la secretaria o
secretario general, o quien legalmente haga su sustitución, marca en la plataforma de votación que ese
punto se vota de forma secreta.

h) En caso de  empate  u  otras  circunstancias  que  comporten  la  necesidad  de  repetir  la  votación,  el
secretario o secretaria general, o quien legalmente haga su sustitución, vuelve a activar la votación del
punto.

2.  El  sistema  del  voto  telemático  se  puede  incorporar  tanto  si  la  sesión  es  presencial,  híbrida  como
telemática.
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3. El voto telemático permite la visualización al momento de la evolución de las votaciones a todos los y las
asistentes.

TÍTULO SEGUNDO
Estatuto de los miembros de la corporación

CAPÍTULO PRIMERO
De los derechos y deberes de los concejales y concejalas

Artículo 78. De los derechos de las concejalas y concejales

Son  derechos  de  los  concejales  y  concejalas  municipales  los  que  expresamente  se  reconocen  en  la
legislación de régimen local y, especialmente, los siguientes:

a) Participar, con voz y voto, en las sesiones plenarias del Ayuntamiento y, de acuerdo con lo establecido
en este  Reglamento,  en  las  comisiones  informativas,  en  la  Comisión  Especial  de  Cuentas  y  en  otros
órganos de representación del Ayuntamiento cuando así se determine.

b) Recibir, con cargo al presupuesto del Ayuntamiento, las retribuciones o indemnizaciones que acuerde el
Pleno de la corporación según los criterios generales establecidos en la legislación de régimen local, y de la
consignación en los presupuestos municipales.

c) Obtener del alcalde o alcaldesa y de otros órganos de gobierno del Ayuntamiento toda la información
relativa a los asuntos municipales que sea necesaria para el ejercicio de sus funciones, en los términos que
se mencionan en este Reglamento y en la normativa vigente.

d) Recibir los honores, las distinciones y los tratamientos propios de su representación.

e) Disponer de los medios materiales necesarios para llevar a cabo su tarea, en los términos que se
determinan en este Reglamento.

f) Impugnar los acuerdos y las disposiciones municipales en los términos establecidos en la legislación
general.

g) Recibir a los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen, así como convocarlos en el edificio o en las
dependencias municipales que les sean asignadas, siempre que sea para tratar cuestiones propias de su
cargo o de su representación, y sin perjuicio de las normas de utilización de los locales municipales.

h) Recibir asistencia en la utilización de medios electrónicos.

Artículo 79. De los deberes de las concejalas y concejales

1. Son deberes de los concejales y concejalas municipales aquellos que se determinan en la legislación de
régimen local y otras disposiciones aplicables y, en especial, los siguientes:

a) Asistir a los plenos municipales y a las reuniones de los otros órganos municipales de los que sean
miembros, excepto cuando haya causa justa que lo impida, hecho que tienen que comunicar con la máxima
antelación  posible  a  la  presidencia  de  la  corporación  o  de  la  comisión  informativa,  si  procede,  bien
directamente o bien a través del o de la portavoz del grupo al que pertenezca.
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b) Formular  la  declaración  de  sus  bienes  y  actividades  privadas  en  el  correspondiente  registro  de
intereses, en los términos previstos en la legislación aplicable y en este Reglamento.

c) Respetar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso por razón de su cargo, en los
términos previstos en la legislación aplicable y en este Reglamento.

d) Respetar las normas vigentes en cuanto a incompatibilidad y en cuanto a abstención.

e) Relacionarse obligatoriamente con el Ayuntamiento por medios electrónicos.

2. La alcaldesa o alcalde puede sancionar la falta de asistencia injustificada en el Pleno o en el resto de
órganos de la corporación de acuerdo con la normativa y el procedimiento legalmente establecido.

CAPÍTULO SEGUNDO
Dedicaciones y derechos económicos de las concejalas y concejales

Artículo 80. Concejales y concejalas con derecho a retribución

1.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  tienen  derecho  a  recibir  retribución  del
Ayuntamiento y  a  ser  dados de alta  en la  Seguridad  Social  el  alcalde o  alcaldesa  y las  concejalas  y
concejales que desarrollen sus responsabilidades municipales en régimen de dedicación exclusiva.

2.  Los y  las miembros de la  Paeria que ejerzan sus cargos con dedicación parcial  para llevar  a cabo
funciones de presidencia, vicepresidencia, ostentar delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo
requieran perciben retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva. En este caso deben ser igualmente
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por este concepto.

3. Pueden acceder a la dedicación exclusiva o parcial, por resolución de Alcaldía, todas las concejalas y
concejales por su especial dedicación y circunstancias. A propuesta de los diferentes grupos políticos y por
resolución de Alcaldía, se determina el régimen y porcentaje de dedicación que se asigne a los concejales y
concejalas que accedan a la dedicación parcial. Las concejalas y concejales que opten por la dedicación
parcial también deben ser dados de alta en la Seguridad Social y tienen derecho a recibir una retribución del
Ayuntamiento,  atendiendo al  porcentaje  de dedicación  escogida.  La  cantidad  que  percibir  y  el  tipo  de
dedicación deben determinarse en el cartapacio municipal.

4. Sólo los concejales y concejalas que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial perciben una
indemnización por asistencia a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento de los que formen
parte, en la cantidad que se determine en el cartapacio municipal.

Artículo 81. Determinación de las retribuciones

1. El Pleno de la corporación, a propuesta de la alcaldesa o alcalde, determina en el inicio del mandato, el
número de miembros de la corporación que pueden ejercer sus responsabilidades en régimen de dedicación
exclusiva o parcial. En cada mandato, se determina el volumen total de los fondos dedicados a asignaciones
a las concejalas y concejales, y las retribuciones o indemnizaciones individuales que correspondan con la
responsabilidad de cada uno de ellos.

2. Es  atribución  del  alcalde  o  alcaldesa,  dentro  de  su  competencia  de  dirección  de  gobierno  del
Ayuntamiento, la designación de los concejales y concejalas con derecho a recibir retribución en régimen de
dedicación exclusiva y parcial y a ser dados de alta en la Seguridad Social.
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3. El nombramiento de cualquier concejal o concejala para un cargo de dedicación parcial o exclusiva debe
ser aceptado personalmente y debe comunicarse en la siguiente sesión ordinaria que celebre el Pleno de la
corporación. Se entiende que hay aceptación tácita siempre que no haya renuncia expresa comunicada a la
alcaldesa o alcalde por escrito en el plazo de tres días de la notificación.

Artículo 82. Indemnizaciones

1. Todas las personas que forman parte de la corporación pueden recibir indemnizaciones, tanto por daño
emergente como por lucro cesante, en los términos que determine el Pleno de la corporación.

2. Todas las personas que forman parte de la corporación tienen derecho a recibir indemnizaciones por los
gastos ocasionados en el ejercicio del cargo, cuando sean efectivas y justificadas documentalmente, según
las  normas  de  aplicación  general  en  las  administraciones  públicas,  según  el  acuerdo  del  Pleno  que
determine el grupo en que deben encuadrarse las concejalas y concejales de acuerdo con la normativa
vigente.

Artículo 83. Asistencias

1. Los y las miembros de la corporación que no ejerzan su cargo con dedicación exclusiva o parcial pueden
recibir las cantidades que se determinen en concepto de asistencias en los términos previstos por este
Reglamento, por el acuerdo del cartapacio municipal y por las bases de ejecución del presupuesto. Este
concepto retribuye de manera efectiva y con la misma cantidad la asistencia de los concejales y concejalas
a cada una de las sesiones de los órganos municipales.

2.  En el  caso de asistencia parcial  a las sesiones  de los órganos municipales,  la retribución debe ser
proporcional a la participación efectiva, de conformidad con los métodos de cálculo que se establezcan en
las bases de ejecución del presupuesto.

Artículo 84. Cantidad total y pago de las retribuciones, indemnizaciones y asistencias

1. Las consignaciones presupuestarias correspondientes a los conceptos mencionados en este capítulo no
pueden superar los máximos que se determinen, con carácter general, en la legislación.

2. Las cantidades fijadas para las retribuciones, asistencias e indemnizaciones se consideran brutas y se
debe descontar las deducciones aplicables.

3. Las cantidades acreditadas deben pagarse en términos generales una vez al mes, sin perjuicio de que el
Ayuntamiento adelante cantidades a justificar, en el caso de las indemnizaciones u otros gastos.

CAPÍTULO TERCERO
Incompatibilidades y registro de intereses

Artículo 85. Régimen de incompatibilidades de las concejalas y concejales

1.  Las  incompatibilidades de las concejalas y  concejales  municipales son las que se determinen en la
legislación de régimen local, en la legislación electoral, en la legislación de contratos del sector público o en
la especial aplicable.

2.  Los  y  las  miembros  de la  corporación municipal  deben abstenerse de participar  en la  deliberación,
votación y ejecución de cualquier asunto en el que tengan un interés personal o concurra alguna de las
causas a las cuales se refiere la legislación de procedimiento administrativo.
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Los o las miembros de los órganos municipales que incurran en alguna causa de abstención tienen el deber
de abandonar la sesión durante la deliberación, voto, decisión o ejecución de algún asunto relacionado con
el motivo de abstención.

Artículo 86. Obligación de declarar intereses

1. Todos los concejales y concejalas, antes de la toma de posesión del cargo, tienen el deber de declarar, en
el  registro  municipal  de  intereses,  toda  actividad  que  les  proporcione  o  pueda  proporcionar  ingresos
económicos, así como sus bienes patrimoniales.

2. La declaración de intereses debe emitirse también cada vez que se produzca una modificación de las
circunstancias de hecho o haya variaciones respecto de las declaraciones presentadas. Igualmente hay que
hacer declaración de intereses antes del cese o renuncia de los miembros de la corporación, por finalización
del mandato o por cualquier otra circunstancia.

3.  Es  de  aplicación  en  esta  materia  todo  lo  previsto  en  el  Reglamento  del  registro  de  intereses  del
Ayuntamiento de Lleida.

4.  Las declaraciones de los miembros de la corporación publicadas en la web de transparencia,  en el
modelo  aprobado  por  el  Pleno  y  que  consta  en  el  reglamento  antes  indicado  deben  actualizarse
anualmente.

CAPÍTULO CUARTO
Información y participación de las concejalas y concejales en el gobierno municipal

Artículo 87. Derecho general a la información

1. Todos los concejales y concejalas municipales tienen derecho a recibir toda la información necesaria para
el ejercicio de su cargo, y a acceder a todos los expedientes administrativos, a todos los antecedentes o a
otra documentación municipal.

2. Consecuentemente, es obligación de los órganos de Gobierno municipal responder de este deber ante el
Pleno municipal.

Artículo 88. Información de acceso directo

Los servicios administrativos municipales o los funcionarios o funcionarias correspondientes están obligados
a facilitar el acceso directo a la documentación, en los siguientes casos:

a) Cuando se trate del acceso de las concejalas y concejales con responsabilidades o delegaciones a la
información propia de sus responsabilidades.

b) Cuando se trate del acceso, de todos los concejales y concejalas municipales, a la información y a la
documentación propia de los asuntos que deban ser tratados por los órganos colegiados de los que son
miembros y a las resoluciones o a los acuerdos efectivos de todos los órganos municipales.

c) Cuando se trate del acceso, de las concejalas y concejales, a la información o a la documentación
pública del Ayuntamiento, así como a los expedientes administrativos, respecto a los cuales el concejal o la
concejala pueda ser parte interesada de acuerdo con la legislación administrativa.
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Artículo 89. Procedimiento ordinario para solicitar otra información

1. El acceso a la documentación no mencionada en los artículos anteriores debe solicitarse al jefe o a la jefa
del área o del departamento administrativo correspondiente, que debe facilitarlo y debe comunicarlo a la
Secretaría General y a la Alcaldía.

2.  La  consulta  de  la  documentación  puede  efectuarse  en  el  departamento  administrativo  en  que  se
encuentre o en la Secretaría General.

3. Cuando el volumen o la complejidad de la documentación a consultar lo requiera, se puede autorizar que
la consulta se lleve a cabo en una dependencia municipal diferente a las anteriores y se puede solicitar, si
es necesario, que asista algún funcionario o funcionaria municipal con el fin de completar la información.

4.  La  información  sobre  temas  concretos  debe  solicitarse  a  la  Alcaldía,  expresando  el  ámbito  de  la
información, quien determinará el departamento administrativo o cargo que debe facilitarla.

5.  Cualquier  concejal  o  concejala  puede  formular  preguntas  por  escrito  a  los  concejales  y  concejalas
delegados en materia del área de su gestión, las cuales deben ser contestadas, también por escrito, en el
plazo ordinario de 15 días. De todos los escritos presentados, se debe dar cuenta a la Alcaldía.

Artículo 90. Casos de denegación de la información

1. El alcalde o alcaldesa puede denegar, de forma motivada y por escrito, el acceso a la documentación y a
la información en los siguientes supuestos, sin perjuicio de que la persona interesada pueda acudir a las
vías de recursos o reclamaciones especiales en materia de acceso a la información pública:

a) Cuando el  conocimiento o la difusión de la información pueda vulnerar el  derecho constitucional al
honor, a la intimidad personal o familiar, y a la propia imagen de las personas.

b) Cuando se trate de materias afectadas por la legislación general sobre secretos oficiales.

c) Cuando la información permanezca bajo secreto sumarial.

2. En el caso de que la alcaldesa o alcalde deniegue el acceso a la documentación, tal y como se establece
en el apartado 1 de este artículo, debe hacerlo por escrito y de manera motivada.

Disposición adicional primera

Integración de otros reglamentos en el Reglamento orgánico municipal

Se  consideran  integrantes  del  Reglamento  orgánico  municipal,  y,  por  lo  tanto,  con  carácter  también
orgánico,  los  artículos,  capítulos  o  secciones  que  a  continuación  se  transcriben,  de  las  disposiciones
reglamentarias municipales siguientes:

a) Reglamento de participación ciudadana: las disposiciones que se prevea expresamente que tienen
carácter orgánico.

b) Normas de funcionamiento de la Sindicatura Municipal de Greuges: artículos del 1 al 10.

c) Reglamento para el uso de la lengua catalana: artículo 1.
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d) Reglamento de intereses del Ayuntamiento de Lleida: artículos 1, 2, 4 y 6.

e) Reglamento del Consejo de Ciudad.

f) Todas aquellas disposiciones reglamentarias municipales que así lo prevean en su articulado.

Disposición adicional segunda

1. A los efectos de la Ley 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais,
bisexuales,  transgéneros  e  intersexuales  y  para  erradicar  la  homofobia,  la  bifobia  y  la  transfobia,
particularmente su artículo 23, la documentación administrativa, en los términos del ordenamiento jurídico
vigente, debe garantizar los tratamientos relativos a la identidad de género en cuanto al nombre sentido y al
género no binario.

2.  Los  datos  relativos  a  la  identidad  de  género  deben  procurarse  introducir  en  la  documentación
administrativa del Ayuntamiento de Lleida con carácter complementario, protocolario y no sustitutivo de los
datos relativos a su identificación legal. Estos datos no producen por si solos efectos jurídicos.

3. No se incorporan estos datos en la base de datos relativos al padrón municipal.

4. Debe garantizarse en todo momento la normativa relativa a la protección de datos personales.

Disposición transitoria

En el supuesto de pliegos de cláusulas de licitación a partir de 120.000 € financiados con fondos europeos
Next Generation, a los efectos de cumplir  los retos y objetivos del  Real decreto ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y
para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, no se conocerá por la comisión
informativa respectiva de forma previa a su aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local, y se dará
cuenta en la siguiente comisión informativa.

Disposición derogatoria

Con la entrada en vigor de este Reglamento o de su modificación se derogan todas aquellas disposiciones
reglamentarias del Ayuntamiento de Lleida que se opongan, contradigan o resulten incompatibles.

Disposición final

El presente Reglamento orgánico entrará en vigor a los quince días de su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia. También se debe hacer difusión por los medios municipales disponibles.
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Número de registre 5125

AJUNTAMENT DE MONTELLÀ I MARTINET

12-2022 definitiu conveni urbanístic nova 2a modificació 5 del POUPM

ANUNCI 12/2022

El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 02-06-2022, va aprovar definitivament el nou conveni urbanístic
per a fer efectiva la cessió voluntària i gratuïta dels terrenys, d’acord amb la nova ubicació prevista a la
modificació puntual núm. 5 del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal de la Cerdanya (POUPM), de la
qual forma part el conveni, per canvi d’ubicació d’equipament EQ a Béixec, instada per la Sra. M.I.P.

Les persones interessades poden accedir a l’expedient i al text del conveni, en les oficines de l’Ajuntament
(plaça Pere Sarret, núm. 1, de Martinet) de 10 a 14 hores, i  també es pot consultar al tauler d’edictes
electrònic i la seu electrònica d’aquest ajuntament.

La qual cosa es fa pública per a coneixement general, d’acord amb el que disposa l’article 26 del Reglament
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Martinet, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Josep Castells Farràs
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Número de registre 5110

AJUNTAMENT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ

Anunci de l’aprovació definitiva Estatuts i les Bases d’Actuació de la futura Junta de Compensació del sector
SUD.1.1, de Montferrer

Anunci de l’aprovació definitiva

Exp. núm.108/2022

Es fa públic que, per Resolució d’Alcaldia de data 31 de març de 2022 es va aprovar inicialment els Estatuts
i les Bases d’Actuació de la futura Junta de Compensació del sector SUD.1.1, de Montferrer i, posteriorment
ratificat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 31 de març de 2022.

L’acord d’aprovació inicial així com el projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la futura Junta, han estat
exposat al tauler d’anuncis, e-tauler i publicat al BOP Lleida número núm. 71 del dia 12 d’abril de 2022,
durant el termini d’un mes sense que s’hagin presentat reclamacions al respecte.

Es fa públic que, amb data 16 de maig de 2021, aquesta Alcaldia ha dictat un Decret, el  qual ha estat
ratificat pel Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 26 de maig de 2022, la part dispositiva del qual
és la següent:

“Primer. Aprovar definitivament els Estatuts i les Bases d’actuació de la futura Junta de Compensació del
sector  SUD.1.1,  de Montferrer,  mitjançant el  sistema de reparcel·lació,  en la modalitat  de compensació
bàsica, promoguts per la societat Montarròs Inversions, S.L., d’acord amb el procediment regulat a l’article
119.2 TRLUC.

Segon.  Publicar  aquest  acord,  juntament  amb el  text  íntegre dels  Estatuts  i  les  Bases de la Junta de
Compensació del sector SUD.1.1, de Montferrer al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, a l’e-tauler i al
web municipal.

Tercer. Notificar individualment el present acord a les persones propietàries de les finques incloses en el
sector,  perquè, de conformitat  amb l’establert  a l’article 190.1 RLUC, puguin manifestar  la seva decisió
d’adherir-se a la futura Junta de compensació durant el termini de 15 dies hàbils, amb l’advertiment formal
que si no ho fan, es poden derivar les conseqüències de l’article 136.4 del RLUC i 122.2 del TRLUC i de les
bases d’actuació.

Quart.  Requerir  a  les  persones  propietàries  incorporades  a  la  Junta  de  compensació  que,  un  cop
transcorregut el  termini  de 15 dies expressat en el  punt  anterior,  es constitueixin formalment mitjançant
escriptura pública, de conformitat amb l’establert a l’article 190.2 del RLUC, i lliurin a aquest Ajuntament el
document públic de constitució, per a procedir, si s’escau, a l’aprovació de la Junta de compensació en el
termini màxim d’un mes des de la recepció del document públic, de conformitat amb els articles 190.4 RLUC
i 119.2 TRLUC.”

Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Sud 1.1 de Montferrer i
Castellbò

1a. Objecte, finalitats i normativa aplicable
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Mitjançant  aquestes  Bases  s’estableixen  els  criteris  i  les  normes  que  han  de  regir  el  projecte  de
reparcel·lació que formuli la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD 1.1 del terme
municipal de Montferrer i Castellbò, pel sistema de reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica (en
endavant, també denominat "PPU SUD 1.1").

La gestió urbanística del PPU SUD 1.1 es regularà per el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, "TRLUC"), el Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (en endavant, "RLUC"), el
Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana (en
endavant, "TRLSRU"), el Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, que aprova el Reglament de Valoracions
(en endavant, "RV"), o la normativa que la desplegui o la substitueixi, i per aquestes bases.

L’altra finalitat d’aquestes Bases és regular la incorporació del membres de la Junta, la valoració de les
seves aportacions, l’adjudicació de les parcel·les resultants, la indemnització dels bens i drets afectats per
l’actuació urbanística, l’execució de l’obra urbanitzadora i la liquidació dels efectes de la Junta, mitjançant
l’establiment de les normes referents al repartiment dels beneficis i càrregues entre els seus components, tot
això sota la tutela de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, com administració actuant.

2a. Les bases com a norma de distribució de beneficis i càrregues
La funció de les Bases és la d’establir un conjunt de regles que permetin, mitjançant la utilització dels seus
criteris, el càlcul i valoració d’aportacions i adjudicacions.

El Projecte de Reparcel·lació que es redactarà en desenvolupament d’aquestes Bases, serveix com a mitjà
de distribució dels beneficis i càrregues i de títol per a l’adjudicació de finques resultants i altres drets que
poguessin derivar-se’n.

3a. Caràcter obligatori
La aprovació d’aquestes Bases per part de l’Ajuntament i la incorporació dels propietaris dels terrenys de la
Junta de Compensació implica que els membres de la Junta accepten com a normes d’obligada observança
totes les que s’hi contenen, en els termes que van ser aprovades.

L’obligatorietat  de  les  Bases  no  impedeix  la  seva  modificació,  sempre  que sigui  votada  en assemblea
general per membres de la Junta de Compensació que representin almenys el 60 per 100 de les quotes de
participació dels assistents. Aquesta modificació haurà de ser aprovada per l’Ajuntament.

4a. Criteris per determinar els drets de les persones propietàries
Els  drets  dels  propietaris  serà  proporcional  a  la  superfície  de les  seves  respectives  finques  aportades
incloses en l’àmbit del PPU SUD 1.1. Inicialment, la determinació de la superfície de cada finca serà la que
resulti dels plànols del Pla Parcial.

Pel cas que les superfícies que contempli el projecte de reparcel·lació, com a resultat de nous amidaments
topogràfics, presentin desajustaments respecte a les contemplades en el Pla Parcial, prevaldrà la realitat
física del terreny.

A cadascuna de les finques se li assignarà, en conseqüència, un coeficient per al reconeixement dels seus
drets i adjudicació de les finques resultants.

En el  supòsit  de discrepància sobre la propietat  d’un terreny s’estarà provisionalment  al  que resulti  del
Registre de la Propietat i, en quant a límits i superfície, al que resulti
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de la superfície contemplada al Pla Parcial a partir d’informació topogràfica o cadastral o, si s’escau, al que
disposin referent a això els òrgans de govern de la junta de compensació, sens perjudici de residenciar la
qüestió en seu judicial. En aquest cas, es qualificarà la finca o dret resultant com a contradictòria o litigiosa,
fins que es resolgui per acord o per resolució judicial. En cap cas les negociacions o l’exercici d’accions pot
ocasionar la interrupció o suspensió del procés d’execució del PPU SUD 1.1.

Quan, a falta d’acord entre tots  els  subjectes  afectats,  hagin de valorar-se les aportacions  de sòl  dels
propietaris partícips en l’àmbit d’actuació, per a ponderar-les entre sí o amb les aportacions del promotor o
de l’Administració, a l’efecte del repartiment dels beneficis i càrregues i l’adjudicació de parcel·les resultants,
el sòl es taxarà pel valor que li correspondria si estigués acabada l’actuació.

En el cas de propietaris que no puguin participar en l’adjudicació de parcel·les resultants d’una actuació
d’urbanització  per  causa  de  la  insuficiència  de  la  seva  aportació,  el  sòl  es  taxarà  pel  valor  que  li
correspondria  si  estigués  acabada  l’actuació,  descomptades  les  despeses  d’urbanització  corresponents
incrementats per la taxa lliure de risc i la prima de risc.

Si  l’aprofitament  de  la  parcel·la  que  resulta  de  l’edificació  i  l’ús  existent  és  superior  a  l’aprofitament
corresponent al dret de participació derivat de la superfície de la finca, s’aplicaran les regles següents:

a) Si  l’edificació s’ha d’enderrocar, l’aprofitament diferencial  s’ha d’indemnitzar però no donar lloc a una
major adjudicació d’aprofitament.

b)  Si  l’edificació  i/o l’ús  són conformes amb el  planejament  o  no estan subjectes  a  enderrocament,  la
reparcel·lació l’adjudicarà preferentment a la persona titular originària, que participa en el reparcel·lació, amb
el percentatge derivat de l’aprofitament que el planejament que s’executi atribueixi al sòl de la finca on es
troba l’edificació. També podrà ser executada en idèntics termes, a altres propietaris que participin en la
reparcel·lació, amb el consentiment del propietari originari si aquest s’ha adherit a la Junta.

5a. Tractament de les càrregues, drets reals i personals constituïts sobre les finques aportades
Els  drets  reals  i  les  càrregues  que  existeixin  sobre  les  finques  aportades  es  consideren,  en  principi,
compatibles amb el planejament urbanístic a executar, i en conseqüència, són susceptibles de subrogació
real sobre les finques resultants adjudicades al mateix titular que va aportar la finca gravada.

Els drets reals i personals sobre finques aportades que siguin incompatibles amb el planejament es valoren
d’acord amb el TRLSRU i resta de legislació urbanística i hipotecària. La fermesa de l’acord d’aprovació
definitiva  del  projecte  de  reparcel·lació  implica  l’extinció  d’aquestes  càrregues  incompatibles  amb  el
planejament que s’executa.

El supòsit d’incompatibilitat de la càrrega amb el planejament i el procediment, s’haurà de declarar d’acord
amb el que disposa l’article 148 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006.

Les càrregues i drets incompatibles d’acord amb la normativa i el planejament, així seran declarats en el
Projecte  de  Reparcel·lació  i  es  fixaran  en  el  mateix,  si  procedeix,  les  indemnitzacions  corresponents
conforme amb l’establert al paràgraf següent, amb càrrec al compte de liquidació provisional del Projecte de
Reparcel·lació.

Si l’afectat no declara la càrrega o dret o si els declarats no s’ajusten a la realitat, els perjudicis que d’ella/es
se’n derivin seran a càrrec del propietari que hagi omès la declaració, com a càrrega individualitzada.

L’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació, un cop hagi adquirit fermesa, extingirà automàticament
els  arrendaments  de  tota  mena existents  sobre  les  finques,  sempre  que  aquells  hagin  estat  declarats
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incompatibles  amb  l’execució  del  planejament.  Les  indemnitzacions  que  puguin  resultar  a  favor
d’arrendataris o ocupants es valoraran en el Projecte de Reparcel·lació, d’acord amb el que s’estableix en la
legislació expropiatòria i la legislació aplicable a l’arrendament, i es regiran per la base 7a.

6a. Tractament de les edificacions, obres, plantacions, activitats i instal·lacions que s’hagin de derrocar o
traslladar
Les edificacions, obres, plantacions, instal·lacions, activitats i altres elements existents sobre les finques que
no es puguin conservar o s’hagin de derrocar, o traslladar, es valoraran, amb independència del sòl, amb
subjecció  als  criteris  de valoració  del  TRLSRU i  del  seu Reglament  de Valoracions,  en el  Projecte  de
Reparcel·lació i, específicament, segons determina la base 7a.

Les indemnitzacions que procedeixin per aquest concepte seran objecte de compensació amb les quantitats
de les quals resulti deutor l’interessat per aportacions que hagi de fer a la Junta.

S’entendrà necessari l’enderrocament quan siguin incompatibles amb les obres d’urbanització i/o edificació
previstes en el planejament, quan estiguin situats en superfície que no s’hagin d’adjudicar íntegrament al
seu propietari i quan la seva conservació fos incompatible amb l’ordenació, fins i tot com a ús provisional.

7a. Criteris per a valorar els drets personals, les construccions, obres, plantacions, activitats i instal·lacions
que s’hagin de derrocar o traslladar
El Projecte de Reparcel·lació s’haurà d’ajustar als criteris de valoració següents, tenint en compte que la
data a la qual s’han de referir és la d’aprovació inicial del projecte:

7.1. Criteris de valoració de les edificacions, obres, plantacions, i instal·lacions.
Les  plantacions,  obres,  edificacions  i  instal·lacions  incompatibles  amb  el  planejament  i  que  s’hagin
d’enderrocar o demolir es valoren al marge del sòl i  d’acord amb els criteris establerts al  Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El valor de les construccions i de les obres serà el valor de reposició segons els valors actuals, corregit pels
coeficients d’ús, antiguitat i conservació, d’acord amb el que disposa el TRLSRU i el RV.

Les edificacions, obres i instal·lacions i altres elements existents que no estiguin legalitzats o disposin de
llicències concedides a precari, no tindran dret a indemnització. Tampoc hi tenen dret les aixecades amb
llicència de data posterior a l’aprovació inicial al planejament que s’executa.

El valor de reposició de l’habitatge es calcularà considerant com a superfície la destinada actualment a
habitatge,  aplicant  a  la  resta  de construccions  auxiliars  no adscrites  a  l’ús  d’habitatge i  incloses  en la
parcel·la, els valors de reposició segons els valors actuals de cadascuna d’elles, corregit pels coeficients
d’ús, antiguitat i conservació.

L’import resultant es comptabilitza com a despesa d’urbanització i s’ha de pagar al propietari o titular afectat.

7.2. Dret de reallotjament.
El  Projecte  de  Reparcel·lació  reconeixerà  el  dret  de  reallotjament  exclusivament  als  ocupants  legals
d’habitatges que constitueixin la seva residència habitual i que acreditin mitjançant documentació fefaent
l’ocupació de l’habitatge amb anterioritat a la data de l’aprovació inicial del PP.

El  Projecte  de  Reparcel·lació  preveurà  el  reallotjament  dels  ocupants  legals  d’habitatges  en  edificis  a
construir  en règim de protecció dins del  mateix sector,  tant  si  es tracta de propietaris  com si  es tracta
d’arrendataris amb dret de reallotjament.
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Respecte als propietaris, tenen dret de reallotjament sempre que no resultin adjudicataris d’aprofitament
urbanístic equivalent a una edificabilitat d’ús residencial superior al doble de la superfície màxima establerta
per l’esmentada legislació d’habitatges amb protecció oficial.

Es preveurà una quantitat alçada pel concepte de trasllat.

7.3. Indemnització d’activitats econòmiques i instal·lacions industrials.
Es valoraran tenint en compte el valor de substitució. La indemnització per aquests conceptes inclourà, en
tot cas, les despeses de trasllat i de pèrdua de beneficis en el cas d’activitats. No tenen dret a indemnització
aquelles activitats amb llicència de data posterior a l’aprovació inicial al planejament que s’executa.

7.4. Indemnitzacions per extinció de l’arrendament
Els titulars de drets d’arrendament, vigents en l’aprovació inicial del PP, tenen dret a la indemnització en
concepte de diferència de rendes, equivalent a la diferència de renda de més que hagin de pagar en el
temps de vigència del contracte, atenent al mateix temps que quedi fins a la finalització del contracte, fins a
un màxim de deu anys.

Per a estimar d’una forma objectiva el preu per metre quadrat de lloguer de reposició de locals d’activitat
econòmica, el Projecte de Reparcel·lació acreditarà el valor de reposició, tenint en compte la tipologia dels
locals afectats, la qual cosa permetrà aplicar un factor corrector a la renda de mercat per a locals nous que
resulti de publicacions especialitzades.

8a. Criteris de valoració de les aportacions de les empreses urbanitzadores
En el supòsit previst a l’article 11 dels Estatuts de la Junta de Compensació, la valoració de la participació
de promotors o d’empreses urbanitzadores en la gestió del polígon o sector del planejament pot consistir en
l’elaboració dels projectes, la realització de totes o part de les obres d’urbanització.

La valoració de l’aportació de promotors o d’empreses urbanitzadores es determinarà segons el valor dels
terrenys i la previsió de costos de la urbanització del polígon o sector. Es convindrà amb la Junta, en el
moment de la incorporació, si aquesta xifra és definitiva o si seran aplicables clàusules de revisió de preus,
adoptant l’acord aprovatori l’Assemblea General.

Per adjudicar terrenys a l’empresa urbanitzadora, l’Assemblea general aprovarà el Conveni mitjançant el
que es determinarà la contrapartida a l’aportació de l’empresa, valorant els terrenys, bé per remissió als
preus del mercat, o bé, per remissió als valors establerts al propi Projecte de Reparcel·lació si no hagués
transcorregut més d’un any des de la seva aprovació definitiva.

Els drets polítics corresponents al coeficient de participació de l’empresa o empreses urbanitzadores es farà
efectiu en la mesura i de manera proporcional a l’import de les certificacions d’obres acceptades, excepte
que es faci un aval bancari per la totalitat dels costos assumits per l’empresa urbanitzadora, supòsit en el
qual s’atorgarien de manera immediata la plenitud dels drets econòmics i polítics.

9a. Contractació de les obres d’urbanització
La Junta pot adjudicar els contractes per a l’execució total o parcial de les obres d’urbanització mitjançant un
procediment  obert,  restringit  o  negociat,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l’article  172  del  Decret
305/2006, per el que s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme i la legislació de contractació aplicable
(Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic) als ens locals i en aquestes Bases. En tot
cas, el criteri de contractació ha de ser el de major eficàcia, qualitat, economia i garanties d’execució.

El contracte d’execució d’obres ha de regular, necessàriament:
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a) El  compromís de l’empresa constructora de realitzar les obres de total conformitat amb els projectes
d’execució de les obres d’urbanització degudament aprovats, tant  els referits a les obres d’urbanització
bàsiques incorporats al planejament urbanístic com els complementaris.

b) L’obligació de l’empresa de facilitar l’acció inspectora de l’Administració actuant i de l’entitat urbanística
col·laboradora contractant.

c)  Els  supòsits  d’incompliment  que  puguin  donar  lloc  a  la  resolució  del  contracte,  així  com  les
indemnitzacions que corresponguin per inobservança de les característiques tècniques de les obres o dels
terminis d’execució.

d) La retenció que la Junta pugui fer a l’empresa en cada pagament parcial, com a garantia de l’execució de
les obres, i que es retornarà quan s’hagin acabat definitivament les obres.

e) El mode i terminis per a l’abonament per la Junta de quantitats a compte en funció de l’obra realitzada.

f) El termini de garantia, en funció de la naturalesa i complexitat de l’obra, que no pot ser inferior a un any,
llevat de supòsits especials. Aquest termini de garantia comença quan s’atorga l’Acta mitjançant la qual
l’Ajuntament dóna per recepcionades les obres d’urbanització en bon estat i d’acord amb les prescripcions
establertes.

10a. Criteris de valoració de les finques resultants
Les  finques  resultants,  de  conformitat  amb  l’article  126.1.b)  TRLUC i  es  valoraran  de  la  manera  que
decideixin unànimement els propietaris afectats, sota criteris objectius i generals per a tot l’àmbit d’actuació i
en funció de l’aprofitament urbanístic atribuït al polígon, o bé, si no hi ha acord, es valoraran subjectant-se
als criteris previstos a la legislació en matèria de règim del sòl i valoracions. En qualsevol cas, la valoració
de les finques resultants ha de tenir en compte les regles de ponderació establertes a l’article 37 TRLUC i
article 140 RLUC.

11a. Regles per l’adjudicació de les finques resultants
L’adjudicació de les finques resultants de l’actuació urbanitzadora es farà entre els membres de la Junta de
Compensació, igual que la resta de beneficis o càrregues, en proporció als béns o drets aportats i d’acord
amb els criteris establerts a l’article 126 del TRLUC i els articles 138 i següents del seu reglament. Els drets
dels propietaris seran proporcionals a la superfície de les finques aportades.

En la formulació del projecte de reparcel·lació es tindran en compte, quan sigui possible, les sol·licituds dels
membres de la Junta.

Es  procurarà,  sempre  que  sigui  factible  i  no  perjudiqui  els  criteris  de  proporcionalitat,  que  les  finques
adjudicades situades en el lloc mes pròxim possible al de les antigues propietats.

No podran adjudicar-se com a finques independents, superfícies inferiors a la parcel·la mínima edificable o
que  no  reuneixin  la  configuració  i  característiques  adequades  per  a  la  seva  edificació  conforme  al
planejament.

Sempre que ho permetin les exigències de la parcel·lació, l’adjudicació de finques independents al major
nombre de propietaris serà preferible a l’adjudicació en proindivís, i aquesta última a la indemnització en
metàl·lic. En les adjudicacions proindivís es procurarà també la creació de comunitats amb el menor nombre
possible de copropietaris.
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Quan s’aportin finques en règim de propietat indivisa, l’adjudicació podrà fer-se a favor de cadascun dels
copropietaris, si així ho sol·liciten, adjudicant-los finques independents en proporció al seu dret.

Els  titulars  de les  quotes  de participació que no assoleixin el  mínim necessari  per  a  obtenir  una  finca
edificable resultant, d’acord amb allò assenyalat anteriorment, s’agruparan per a que se’ls adjudiqui una en
pro indivís, llevat que la quantia dels drets no arribi al 15% de la parcel·la mínima edificable, dons en aquest
cas, l’adjudicació s’haurà de substituir necessàriament en metàl·lic.

Aquestes  adjudicacions  en  el  termes que estableix  la  legislació  tributària,  tindran  el  tractament  fiscal  i
exempcions previstes pels supòsits d’aportació a Junta de Compensació i aportació i adjudicació en el marc
d’un projecte de reparcel·lació.

12a. Afecció real dels terrenys
Les finques resultants queden afectades, amb caràcter real, en els termes establerts en l’article 154 RLUC,
al  pagament  de  les  càrregues  d’urbanització  en  la  proporció  que  correspongui,  segons  el  Projecte  de
Reparcel·lació,  afectació que es podrà cancel·lar d’acord amb el  que estableixen els articles 155 i  156
RLUC.

Aquestes càrregues seran deduïdes a qui les hagi suportat, de l’import de les quotes que li siguin girades.

13a. Supòsits d’incompliment obligacions
A més dels supòsits d’expropiació per falta d’incorporació a la Junta de Compensació d’algun propietari,
també motivarà l’expropiació:

a) La falta de pagament en període voluntari de les quotes que, amb caràcter obligatori, s’estableixin per a
tots els membres de la Junta si en alguna ocasió anterior ha calgut acudir per al mateix propietari a la via de
constrenyiment per al pagament d’alguna quota.

En aquest supòsit, o en el de negativa de pagament, la Junta podrà optar entre sol·licitar a l’Administració
l’expropiació del propietari morós o el cobrament del deute per la via de constrenyiment.

No  es  podrà  instar  el  procediment  de  constrenyiment  fins  que  hagi  transcorregut  un  mes  des  del
requeriment del pagament practicat per la Junta de Compensació.

Addicionalment, els propietaris que incompleixin amb l’obligació de pagament de les quotes, tindran veu
però no vot a la Assemblea General i no podran ser candidats a formar part del Consell Rector fins que
estiguin al corrent de pagament.

b) En general, l’incompliment reiterat d’alguna o algunes de les obligacions que assenyalen els Estatuts,
degudament acreditat en Assemblea General i aprovada la sanció per l’Assemblea i per l’Ajuntament.

Les finques expropiades es valoren a efectes urbanístics pels criteris establerts al TRLSRU.

En la valoració de les finques expropiades per motiu d’incompliment d’obligacions dels membres de la Junta,
s’han de comptabilitzar les quantitats ja satisfetes per la persona expropiada.

Les  adquisicions  de terrenys  per  la  Junta  en virtut  d’expropiació forçosa estan exempts,  amb caràcter
permanent, de l’impost general sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i no tindran
la consideració de transmissions de domini a l’efecte de l’exempció de l’impost sobre l’increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
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14a. Responsabilitat de la Junta de Compensació
La Junta de Compensació és directament responsable davant l’Ajuntament de la urbanització completa del
sector SUD1.1.

No obstant això, la Junta podrà repercutir la seva responsabilitat en l’empresa urbanitzadora, bé estigui
incorporada a la Junta, o bé sigui contractista de les obres, quan l’incompliment o la infracció haguessin
estat comesos per l’empresa urbanitzadora.

15a. Forma i terminis per fer les aportacions a la Junta
Les quotes ordinàries i extraordinàries, així com els repartiments que procedeixin conforme als Estatuts,
s’han de satisfer en el termini màxim d’un mes des del requeriment de pagament. Transcorregut aquest
termini, es produiran els efectes que preveuen els Estatuts.

El pagament de les quotes es pot fer mitjançant ingrés en el compte corrent obert a nom de la Junta en una
entitat  bancària.  No obstant  això,  per  acord amb l’obligat,  quan s’aprovi  en Assemblea General,  podrà
substituir-se el pagament en metàl·lic pel lliurament d’una part dels terrenys de la seva aportació a la Junta,
en la proporció que correspongui a la quota o quotes.

En cas d’impagament el President podrà interessar a l’Administració actuant el cobrament del deute per via
de constrenyiment.

16a. Regles per a la distribució de beneficis i pèrdues
La distribució de beneficis i pèrdues s’efectuarà d’acord amb les normes següents:

1. L’assemblea general formularà la liquidació corresponent.

2. La liquidació comprendrà tant el benefici o pèrdua com la participació que, en un o altre cas, correspongui
a cada membre de la junta.

3. La determinació del  benefici  o de la pèrdua s’efectuarà segons els criteris de valoració establerts en
aquestes bases.

4. La distribució dels beneficis o pèrdues es farà entre tots els membres de la junta adjudicataris de finques
resultants, segons el seu aprofitament.

17a. Supòsits de compensació en metàl·lic de les diferències d’adjudicació
Quan no sigui possible la correspondència exacta entre la quota de participació d’un membre de la Junta de
Compensació i la quota d’adjudicació en terrenys, el defecte o excés es compensarà en metàl·lic.

Per  al  càlcul  de la suma compensatòria  de diferències,  es tindrà en compte el  preu mig dels  terrenys
adjudicats, referit a l’aprofitament concret percebut en excés o deixat de percebre in natura, llevat que per
unanimitat s’estableixin altres criteris.

El projecte de reparcel·lació ha de fixar les adjudicacions en metàl·lic que escaiguin.

18a. Transmissió dels terrenys de la Junta
A fi de fer front a les despeses d’urbanització, la Junta de Compensació podrà transmetre algun o alguns
dels immobles aportats o dels que resulti adjudicatària, i també podrà constituir gravàmens reals sobre ells
en garantia de crèdits o préstecs destinats a la urbanització, previ acord de l’assemblea general  per la
majoria establerta als Estatuts.
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L’adquirent quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponguin al titular primitiu dels terrenys
en relació a la Junta de Compensació.

19a. Transmissió a l’Ajuntament dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta i de les obres d’urbanització
L’acord d’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació implica la transmissió de dret a l’Ajuntament dels
terrenys objecte de cessió obligatòria i gratuïta.

La  cessió de les  obres  d’urbanització,  instal·lacions  i  dotacions  prevista  en l’ordenació i  en el  projecte
d’urbanització per part de la Junta en favor de l’administració actuant s’ha de fer en els tres mesos següents
a la recepció definitiva de les obres per la Junta.

La cessió d’obres d’urbanització, instal·lacions i dotacions i la seva recepció per part de l’Ajuntament, es
produirà, d’acord amb el procediment establert en l’article 169 RLUC.

20a. Moment en que es poden edificar les finques resultants
Les finques resultants podran ser edificades abans d’assolir la condició de solar de conformitat amb allò
establert als articles 39, 40 i 41 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret
64/2014 de 13 de maig.

Les obres d’urbanització i les d’edificació es podran simultaniejar d’acord amb les previsions establertes a la
legislació urbanística.

Estatuts de la Junta de Compensació del Pla Parcial Urbanístic del Sector SUD-1.1 de Montferrer i Castellbò
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Article 27. Atribucions del Consell rector.
Article 28. Acords del Consell rector.
Article 29. Designació del President.
Article 30. Atribucions del President.
Article 31. El Secretari.
Article 32. Atribucions del Secretari.
Article 33. El Tresorer
Article 34. Atribucions del Tresorer
Article 35. Convocatòria dels òrgans col·legiats.
Article 36. Constitució dels òrgans col·legiats.
Article 37. Constitució per unanimitat dels propietaris.
Article 38. Acords.
Article 39. Còmput de Vots.
Article 40. Assistència de Personal Especialitzat.
Article 41. Actes de les sessions.
Article 42. Mitjans econòmics.
Article 43. Despeses.
Article 44. Pagament de les quotes.
Article 45 Executivitat.
Article 46. Recursos administratius.
Article 47. Causes de la dissolució.
Article 48. Liquidació i destinació del patrimoni comú.

Article 1. Denominació i règim jurídic.
L’Entitat Urbanística Col·laboradora que es constitueix es denomina "Junta de Compensació del Pla Parcial
Urbanístic del sector SUD 1.1 de Montferrer i Castellbò", i es constitueix per a l’execució del Pla Parcial
Urbanístic del sector SUD 1.1 previst al POUM de Montferrer i Castellbò, sector que s’executa pel sistema
de reparcel·lació, modalitat compensació bàsica.

La Junta de Compensació es regirà pels presents Estatuts i, en tot el que no estigui regulat per aquests,
serà aplicable allò disposat en el Text refós de la Llei d’Urbanisme, Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost
(d’ara endavant "TRLUC") i pel seu Reglament,aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol (d’ara endavant
"RLUC"), o la normativa que la desplegui o la substitueixi.

Article 2. Naturalesa i capacitat.
La  Junta  de  Compensació  Junta  de  Compensació  del  Pla  Parcial  Urbanístic  del  sector  SUD  1.1  de
Montferrer  i  Castellbò,  té  naturalesa  administrativa,  personalitat  jurídica  pròpia  i  plena  capacitat  per  al
compliment de les seves finalitats.

La  personalitat  jurídica  s’adquireix  en  el  moment  de la  inscripció  de la  Junta  en  el  Registre  d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores, d’acord amb el que disposa l’article 188.2 del RLUC.

La Junta té plena capacitat per al compliment de les seves finalitats i actua com a fiduciària, amb ple poder
dispositiu, sobre les finques aportades pels seus membres, únicament amb les limitacions establertes en
aquests Estatuts.

Per a l’exercici de les finalitats de la Junta podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar i vendre tot
tipus de béns i drets, segregar i  agregar terrenys, contractar, obligar- se, executar obres, instal·lacions i
dotacions a l’Ajuntament, interposar recursos i exercir accions.

La Junta es regirà per la Llei d’urbanisme, els reglaments que la despleguen i per aquests Estatuts.
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Article 3. Domicili.
El domicili de la Junta s’estableix al terme municipal de Montferrer i Castellbò, al carrer Subinyes, 7-9, del
Polígon Industrial de Montferrer.

El  domicili  es  pot  traslladar  a  un  altre  lloc  per  acord  de  l’Assemblea  General,  i  s’ha  de  comunicar  a
l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, perquè en sol·liciti la inscripció en el Registre d’Entitats Urbanístiques
Col·laboradores.

Article 4. Objecte.
L’objecte de la Junta de Compensació és la gestió i execució del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD 1.1
de Montferrer i Castellbò, en els termes i condicions que es determinen en el planejament.

Article 5. Finalitats.
Les finalitats de la Junta de Compensació són les següents:

a) La incorporació dels propietaris de finques compreses en l’àmbit d’actuació de la Junta de Compensació,
els quals, conservant la titularitat dels seus béns, s’integren i es distribueixen proporcionalment els beneficis
i les càrregues.

b) Formular el projecte de reparcel·lació per distribuir els beneficis i càrregues entre tots els propietaris.

c) Cedir a l’Ajuntament els terrenys que determini el planejament que es desenvolupa.

d) Formular i impulsar el projecte d’urbanització que correspongui.

e) Executar les obres d’urbanització i resta de càrregues urbanístiques en els termes i amb les condicions
que siguin determinades pel planejament.

f)  Sol·licitar  a  l’Administració  actuant  la  inscripció  de  la  Junta  al  Registre  d’Entitats  Urbanístiques
Col·laboradores.

g) Sol·licitar a l’Administració actuant l’exercici de l’expropiació forçosa, en benefici de la Junta, respecte de
les finques dels propietaris que no s’incorporin en temps oportú a aquesta, o bé l’ocupació, d’acord amb el
que estableixen els articles 150 i 151 TRLUC, per a possibilitar l’execució de les obres d’urbanització.

h)  Sol·licitar  a  l’Administració  actuant  l’exercici  de l’expropiació  forçosa,  en el  seu benefici,  per  raó de
l’incompliment, tant dels membres de la Junta adherits com dels propietaris que no s’hagin adherit, de les
obligacions imposades per la Llei i pel planejament urbanístic.

i) Sol·licitar a l’Administració actuant l’exercici de la via de constrenyiment per al cobrament de quantitats
degudes pels membres de la Junta.

j) Formalitzar operacions de crèdit per al finançament de les obres d’urbanització, amb la garantia de les
finques afectades.

k) Adjudicar les parcel·les resultants entre els propietaris.

l) Gestionar i defensar els interessos comuns dels associats davant qualsevol autoritat i organisme públic,
tant  de l’administració  central,  com de l’administració  autonòmica  o  local,  així  com davant  els  jutges  i
tribunals, davant els particulars, i davant les empreses que prestin els seus serveis a l’entitat.
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m) Sol·licitar i gestionar els beneficis fiscals establerts en la Llei.

n) Interessar dels òrgans urbanístics competents l’aprovació dels Projectes que siguin necessaris formular.

o) Presentar davant la Gerència Territorial del Cadastre la corresponent declaració d’alteració cadastral.

p) Exercir el  dret a exigir de les Empreses que prestin serveis, excepte en la part que, segons la seva
reglamentació, hagin de contribuir els usuaris, el rescabalament de les despeses d’instal·lació de les xarxes
d’aigua, gas, telefonia, energia elèctrica i altres subministraments.

q) Exercir  els drets i  accions no relacionats expressament que corresponguin d’acord amb la normativa
urbanística vigent.

r) Les altres finalitats que estableixi la normativa urbanística.

Article 6. Administració actuant.
La Junta de Compensació té caràcter administratiu, i actuarà, en aquest ordre sota la tutela de l’Ajuntament
de Montferrer i Castellbò.

En l’exercici de la funció de tutela i fiscalització correspon a l’Ajuntament:

a)  Atorgar  tràmit  d’audiència  als  propietaris  del  sector  SUD  1.1  dels  Estatuts  i  Bases  d’Actuació  als
propietaris no promotors inclosos en l’àmbit d’actuació, per a la formulació d’al·legacions, si escau, i per a la
seva incorporació a la mateixa i donar audiència de les al·legacions d’aquests als promotors, per a la seva
contestació.

b) Aprovar els Estatuts i les Bases d’actuació i les posteriors modificacions.

c) Designar un representant de l’Administració actuant en l’òrgan rector de la Junta.

d)  Aprovar  la  constitució  de  la  Junta  i  trametre  la  documentació  necessària  al  Registre  d’Entitats
Urbanístiques Col·laboradores per sol·licitar la inscripció.

e) Expropiar els terrenys dels propietaris no adherits, quan escaigui, i els de membres de la junta per raó de
l’incompliment de les obligacions i les càrregues imposades pel planejament i per la normativa urbanística,
essent beneficiària la Junta de Compensació.

f) Exercir la via de constrenyiment per al cobrament de les quantitats degudes pels propietaris.

g) Resoldre els recursos d’alçada interposats contra els acords de la Junta.

h) Totes aquelles altres atribucions que resultin de la legislació urbanística.

Article 7. Àmbit territorial d’actuació.
L’àmbit  d’actuació  de  la  Junta  comprèn  la  superfície  dels  terrenys  inclosos  al  sector  del  Pla  Parcial
Urbanístic del sector SUD 1.1 de Montferrer i Castellbò.

Article 8. Durada.
La Junta de Compensació té una durada indefinida fins al compliment de les seves finalitats i, en tot cas, fins
a la recepció definitiva per part de l’Ajuntament de Montferrer i  Castellbò de les obres d’urbanització de
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l’àmbit, concretades en el Projecte d’Urbanització i la inscripció del Projecte de Reparcel·lació al Registre de
la Propietat.

La Junta de Compensació estarà habilitada per a començar les seves funcions des de la inscripció en el
Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores i durarà fins que hagi complert totalment el seu objecte,
tret que es produeixi la dissolució en els termes assenyalats en l’Article 47 dels presents Estatuts.

Article 9. Composició de la Junta de Compensació.
La Junta es composa de les persones físiques o jurídiques propietàries dels terrenys inclosos en l’àmbit
d’actuació  que hagin sol·licitat  la  seva  incorporació  a  la  Junta  de Compensació  i,  si  escau,  també les
empreses  urbanitzadores  que  poguessin  incorporar-se,  sempre  que  acceptin  els  Estatuts  i  les  Bases
d’Actuació.

Article 10. Requisits per a la incorporació de propietaris a la Junta de Compensació.
Els propietaris que no hagin promogut el sistema de reparcel·lació, en la modalitat compensació bàsica, es
poden adherir amb igualtat de drets i deures a la Junta de Compensació en els supòsits següents:

a)  Durant  el  període  d’informació  pública  següent  a  la  publicació  de  l’acord  municipal  d’aprovació  del
Estatuts i Bases al Butlletí Oficial de la Província de Lleida. En el mateix període també podran optar per
comprometre la seva participació en l’execució, sense adherir-se a la Junta i constituint la fiança establerta
en l’article 136.2RLUC.

b) Dins el període que assenyali l’escriptura de constitució de la Junta que no podrà ser inferior a vint dies
naturals.

c) Dins el termini d’un mes des de la notificació de l’acord d’aprovació de constitució de la Junta.

d) En el cas que s’hagi iniciat el procediment d’expropiació als propietaris no adherits, si el propietari paga la
part proporcional de les despeses realitzades per la Junta amb els interessos legals que corresponguin, així
com els  que haguessin  acreditat  durant  la  tramitació  del  projecte  d’expropiació,  sempre que no s’hagi
atorgat encara l’acta d’ocupació en supòsits de procediment de taxació conjunta, o que no s’hagi determinat
el preu just amb caràcter definitiu en via administrativa en supòsits d’expropiació pel procediment ordinari.

No s’admetran més incorporacions de propietaris a la junta més enllà dels terminis o supòsits indicats, llevat
acord favorable a aquesta admissió dels propietaris ja adherits adoptat per la majoria d’aquests últims.

La incorporació a la Junta s’ha de sol·licitar per escrit, a través del Registre de l’Ajuntament o per qualsevol
altre medi fefaent, aportant la documentació i dades que s’indiquen a continuació:

a) L’adhesió explícita als estatuts i bases aprovats.

b) La superfície i emplaçament de la o les finques propietats del sol·licitant.

c) La documentació justificativa de dita propietat, així com la situació possessòria, de càrregues i drets reals
i personals que la gravin en el moment de l’adhesió, així com les condicions de les activitats que, en el seu
cas, s’hi desenvolupin.

d) L’adreça postal i electrònica de notificacions i acceptació de ser notificat per qualsevol dels dos mitjans
(postal o electrònic) dels actes de la Junta.
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e) El compromís de dipositar la quantitat corresponent a les despeses ja realitzades i les que siguin de
previsió immediata, en el termini d’un mes des del requeriment de la Junta. Aquesta quantitat no podrà ser
més gran que la satisfeta pels propietaris promotors, en proporció a la superfície de terrenys.

La junta acordará, respecte als propietaris que no s’hagin adherit o no hagin compromès la seva participació
en l’execució, si opta per l’expropiació forçosa de les seves finques a favor de la Junta o bé procedir a la
reparcel·lació, sense prèvia expropiació, en els termes establerts en l’article 136.4 RLUC.

Article 11. Incorporació d’empreses urbanitzadores.
Podran incorporar-se a la junta de compensació les empreses urbanitzadores que aportin total o parcialment
els fons necessaris per afrontar les càrregues d’urbanització.

La incorporació podrà instrumentar-se abans de la constitució de la Junta, reflectint-se en l’acord constitutiu,
o  bé  amb  posterioritat,  per  la  qual  cosa  serà  necessària  la  convocatòria  de  l’Assemblea  General,
l’assumpció en ella per l’empresa dels compromisos al respecte i l’adopció de l’acord amb el vot favorable
del 60% de les quotes de participació.

Per  a  la  validesa  de  la  incorporació  d’Empreses  urbanitzadores  serà  necessari,  a  més,  que  aquestes
garanteixin la seva gestió en la forma i quantia que determini, si escau, la Junta de Compensació.

Els propietaris disconformes amb la incorporació de l’Empresa urbanitzadora que es comprometin a sufragar
les  despeses  d’urbanització  que  els  corresponguin,  no  seran  afectats  per  l’esmentada  incorporació,  a
l’efecte de les adjudicacions que els corresponguin conforme a les Bases d’Actuació.

Per a la valoració de l’aportació de l’empresa urbanitzadora i de les adjudicacions de finques de resultat al
seu favor, s’estarà al que assenyalen les Bases d’Actuació.

Article 12. Constitució de la Junta de Compensació.
Aprovats per l’Ajuntament els Estatuts i les Bases, els promotors convocaran a tots els propietaris que hagin
sol·licitat  la  seva  incorporació,  per  a  la  constitució  definitiva  de  l’entitat,  realitzant-se  la  convocatòria
mitjançant carta certificada almenys set dies hàbils abans de la data prevista i assenyalant en ella l’objecte
d’aquesta convocatòria.

La Constitució es farà mitjançant escriptura pública en la qual es farà constar:

a) Relació dels propietaris i, si escau, d’empreses urbanitzadores.

b) Relació de les finques de les quals són propietaris.

c) Persones que es designen per a ocupar els càrrecs de l’òrgan rector.

d) Si escau, designació del representant de l’Ajuntament a la Junta de Compensació.

e) Acord de constitució.

Els propietaris interessats que no atorguin l’escriptura, podran manifestar la seva incorporació en escriptura
d’adhesió, en el període que a l’afecte s’assenyali i que no podrà ser inferior a vint dies i, si no s’adhereixen,
se’ls tindrà per no incorporats a la Junta de Compensació.
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La còpia autoritzada de l’escriptura i de les adhesions es traslladarà a l’Ajuntament, que adoptarà, si escau,
acord aprovatori i elevarà el mateix i còpia autoritzada de l’escriptura a la Direcció General d’Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya per a la seva inscripció en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores.

Article 13. Representació de l’Ajuntament.
Un  representant  de  l’Ajuntament,  designat  en  l’escriptura  de  constitució,  o  bé  en  l’acord  d’aprovació
definitiva d’aquests Estatuts i de les Bases d’Actuació de la Junta, formarà part de la Junta.

Article 14. Titularitats Especials.
Quan les finques pertanyin a menors o incapacitats formaran part de la Junta els seus representants legals, i
la disposició d’aquestes finques per la Junta de Compensació no estarà subjecta a limitacions de caràcter
civil.

Si s’adjudiquen quantitats a menors o incapacitats se’ls donarà la destinació que assenyala la legislació civil,
i si s’adjudiquen immobles s’inscriuran a favor dels titulars registrals de les finques aportades.

En el cas d’existir cotitularitats sobre una finca o dret, cadascun dels cotitulars, a la seva elecció, podrà dur a
terme, per  si  mateix  o  mitjançant  un representant,  l’exercici  de les facultats  com a associat,  o  bé,  els
cotitulars podran designar una sola persona que els representi a tots ells.

En el cas que una finca pertanyi a una persona/es, tenint una altra/es qualsevol dret real limitatiu del domini,
la qualitat de membre de la Junta correspondrà al nu propietari.

Article 15. Transmissió de la titularitat.
La condició de membre de la Junta és inherent a la titularitat dels immobles inclosos en l’àmbit d’actuació.

La transmissió de la titularitat dels terrenys implica la subrogació real en els drets i obligacions del causant o
transmetent des del moment de la transmissió.

El transmetent, o adquirent en casos de transmissió mortis causa, ha de notificar de forma fefaent a la Junta
les condicions de la transmissió i les circumstàncies personals de la persona a qui es transmet la titularitat,
indicant-ne  el  domicili.  Així  mateix  el  transmetent  haurà  de  fer  constar  a  l’escriptura  de  transmissió
l’existència de la Junta de Compensació. Fins que no es notifiqui la transmissió, ja el transmetent, ja el nou
propietari  en  els  casos  de  transmissió  mortis  causa,  aquests  últims  respondran  solidàriament  de  les
obligacions  de  les  finques  transmeses  així  com  dels  danys  i  perjudicis  que  puguin  derivar-se  del
incompliment d’allò establert en aquest article.

Article 16. Patrimoni de la Junta.
La incorporació dels propietaris a la Junta de Compensació no pressuposa la transmissió a la Junta de la
propietat dels immobles. La Junta actua com a fiduciària dels terrenys, d’acord amb el previst a l’article 132
TRLUC, amb les facultats establertes en aquests Estatuts.

La Junta de Compensació és la beneficiària de les expropiacions que sol·liciti a l’Administració actuant, tant
per manca d’incorporació dels propietaris, com en el cas d’incompliment de les obligacions i càrregues dels
membres de la Junta derivades del planejament o altra normativa urbanística.

El procediment expropiatori és el regulat a la legislació urbanística per a les actuacions aïllades i els criteris
de  valoració  a  aplicar  són  els  establerts  al  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de  octubre,  Texto
Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
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La Junta, amb l’acord previ de l’Assemblea General, pot gravar o alienar tant els terrenys aportats pels seus
membres, com els obtinguts per expropiació, per fer front a les despeses d’urbanització.

Article 17. Quotes de participació.
La quota de participació a l’entitat de les persones propietàries integrades a la Junta és proporcional a la
superfície de finques aportades en relació amb la superfície de la totalitat de l’àmbit d’actuació.

Un cop aprovat el projecte de reparcel·lació, les quotes de participació dels propietaris seran proporcionals
al valor de les finques adjudicades.

Quan la superfície acreditada en els  títols  no coincideixi  amb la realitat  física resultant  de l’aixecament
topogràfic, prevaldrà en tot cas la realitat física determinada en el pla topogràfic esmentat.

Les  quotes  resultants  de  les  regles  que  precedeixen  definiran  el  vot  percentual  de  cadascun  dels
components  de  la  Junta  de  Compensació  en  els  drets  i  obligacions  establerts  en  els  Estatuts,  fins  a
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació i, a partir d’aquest moment, en funció dels coeficients de
participació assignats a les finques resultants en el compte de liquidació provisional.

En el cas d’incorporació a la Junta d’empreses urbanitzadores, o bé d’alienació de terrenys per part de la
Junta de Compensació, es procedirà al reajustament dels coeficients percentuals dels socis, assignant-se a
les incorporades o adquirents la quota corresponent, excepció feta dels propietaris disconformes amb la
incorporació de l’Empresa urbanitzadora que es comprometin a sufragar les despeses d’urbanització que els
corresponguin, els quals no seran afectats per l’esmentada incorporació.

Article 18. Drets dels membres de la Junta.
Els membres de la Junta tenen els drets següents:

a) Assistir a les sessions de l’Assemblea, participar en les deliberacions i formular suggeriments, objeccions
i alternatives respecte dels temes debatuts.

b) Exercir el dret de vot en l’Assemblea, llevat d’allò establert a l’Article 38 respecte als membres de la Junta
que es trobin en situació de morositat de conformitat amb l’Article 44.

c) Dret a consultar i disposar de la informació i documentació necessàries per a debatre l’ordre del dia de
l’Assemblea, almenys quaranta-vuit hores abans de la sessió.

d) Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de govern i administració de l’entitat.

e) Rebre informació sobre les activitats que porta a terme l’entitat, en relació amb el seu objecte social, així
com sobre la composició dels òrgans de govern i administració i sobre l’estat dels comptes de l’entitat, i
obtenir certificacions acreditatives dels assentaments als llibres socials, en el termini màxim de quinze dies
des de la sol·licitud.

f)  Ésser  escoltats  abans  de  demanar  a  l’Ajuntament  l’inici  d’un  procediment  de  constrenyiment  o
d’expropiació per  l’incompliment  dels  seus  deures  o per  l’impagament  de quotes  d’urbanització,  i  rebre
informació per part de l’entitat urbanística col·laboradora de les causes que les fonamenten. L’inici d’aquests
procediments ha d’estar motivat.

g) Impugnar els acords i resolucions de caràcter administratiu que adoptin els òrgans de l’entitat urbanística
col·laboradora, en la forma i requisits establerts per els Estatuts.
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h) Posseir un exemplar dels Estatuts de l’entitat i de les Bases d’actuació, si s’escau, i ésser notificats dels
acords  adoptats  pels  òrgans  col·legiats  als  quals  pertanyin,  als  efectes  d’informació  i  d’interposició  de
recursos.

i) Participar, en el moment de la liquidació definitiva, en els resultats de la gestió d’acord amb les Bases
d’Actuació en proporció a la seva quota.

j) En general, tots el drets derivats de la normativa urbanística i dels Estatuts de la Junta.

k) Exercir els drets anteriors ja sigui directament o mitjançant representant o persona autoritzada mitjançant
document públic.

Article 19. Obligacions dels membres de la Junta.
Amb caràcter general els membres de la Junta de Compensació estan obligats a observar les prescripcions
de caràcter general derivades de les normes legals i del planejament urbanístic que s’executa, així com dels
acords dels òrgans de govern i administració de la Junta.

Particularment, els membres de la Junta tenen les obligacions següents:

a) Pagar les quotes que contribueixen al sosteniment i funcionament de l’entitat i a l’execució del Projecte de
Reparcel·lació.

b) Facilitar documentació i  exhibir els títols de propietat que es posseeixen sobre les finques de l’àmbit
d’actuació, en el termini de deu dies naturals a comptar des de la data de la seva incorporació, així com
declarar les situacions jurídiques que les afectin, en especial les referides a drets limitatius de la propietat,
contractes  d’arrendament  i  activitats  existents  sobre  les  finques  que  siguin  incompatibles  amb  el
planejament que s’executa.

c) Notificar a la Junta les transmissions de propietat.

d)  Assabentar  als  adquirents  de les finques del  règim de l’entitat  urbanística col·laboradora.  A aquests
efectes,  en  les  escriptures  públiques  d’alienació  es  farà  constar  pel  Notari  que  l’adquirent  manifesta
expressament que ha estat informat de dit règim.

e) Assenyalar un domicili postal i una adreça de correu electrònic a l’efecte de notificacions, considerant-se
correctament adreçada qualsevol notificació enviada per qualsevol dels dos mitjans (postal o electrònic).
Notificar els canvis de domicili o adreça de correu electrònic.

f) Abonar puntualment les quotes que li corresponguin per a fer front a les càrregues d’urbanització i les
despeses ordinàries de gestió.

Tindran veu però no dret d’exercir el seu vot aquells propietaris que no estiguin al corrent del pagament de
les quotes, tal com s’estableix a l’Article 44.

g)  Acatar  i  complir  els  acords vàlidament  adoptats  pels  òrgans de l’entitat  i  acatar  l’autoritat  dels  seus
representants, sense perjudici de la interposició de recurs contra els mateixos.

h) En el seu cas, exercir els càrrecs, per als quals se’ls hagi nomenat, amb lleialtat i responsabilitat.

i) Complir amb la resta d’obligacions establertes en la legislació i el planejament urbanístics.
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j) Complir els compromisos assumits mitjançant convenis urbanístics, si s’escau.

k)  Comunicar  el  desenvolupament  de les  activitats  potencialment  contaminants  i,  cas d’existir,  aquelles
situacions  de  contaminació  de  sòl  i  subsòl,  que  afectin  les  finques,  les  quals,  en  tot  cas,  hauran  de
remediar-se a càrrec exclusiu del seu propietari.

l) I, en general, totes aquelles obligacions derivades de la normativa vigent i d’aquests Estatuts.

Article 20. Òrgans de Govern i Administració de la Junta
Els òrgans de govern i administració de la Junta són:

a) L’Assemblea General.

b) El Consell rector.

c) El President.

d) El Secretari.

e) El Tresorer

Article 21. L’Assemblea General
L’Assemblea general es l’òrgan suprem de la Junta i estarà constituïda per tots els membres d’aquesta, més
un representat de l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, designat expressament per esser representat la
Junta.

Tots els membres de la Junta, inclosos els no assistents a les reunions de l’Assemblea i els dissidents,
queden sotmesos als  acords vàlidament adoptats,  sens perjudici  del  seu dret  a votar en contra i  a fer
constar en l’acta els motius de la seva oposició i del seu dret a exercir les accions legals que considerin
convenients i a formular els recursos pertinents.

Article 22. Reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General
L’Assemblea  General  celebrarà  una  reunió  ordinària  un  cop  l’any  i  reunions  extraordinàries  quan  ho
consideri necessari el President o el Consell rector o quan ho sol·licitin per escrit adreçat al President un
número  de  membres  que  representin  el  20%  de  les  quotes  de  participació,  els  quals  proposaran  els
assumptes que hauran d’incloure’s en l’ordre del dia. En aquest cas, haurà de convocar-se l’Assemblea en
el termini de quinze dies hàbils i celebrar-se abans de set dies hàbils següents.

En l’ordre del  dia de la sessió ordinària anual hi  ha de constar els assumptes següents: consideració i
aprovació, en el seu cas, de la memòria, comptes i balanç del exercici anterior i consideració i aprovació, si
escau,  del  pla  d’actuació  i  del  pressupost  de  l’exercici  següent,  així  com  de  les  quotes  ordinàries  i
extraordinàries que s’hagin de satisfer durant l’exercici.

En les sessions extraordinàries es pot tractar qualsevol altra qüestió que formi part de les finalitats de la
Junta.

A les sessions de l’Assemblea, tant a les ordinàries com a les extraordinàries, no es podran adoptar acords
sobre assumptes que no estiguin inclosos en l’ordre del dia, tret que s’acordi per unanimitat de tots els
assistents que, a la vegada, representin la totalitat de les quotes de participació de la Junta.

Article 23. Atribucions de l’Assemblea General.
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Corresponen a l’Assemblea General les facultats següents:

a) L’aprovació de la proposta de Projecte de Reparcel·lació i Projecte d’Urbanització als efectes de la seva
tramitació i aprovació per l’òrgan administratiu competent, tret que aquesta iniciativa hagi estat adoptada en
el supòsit previst a l’art. 167 del RLUC.

b) La designació i cessament dels membres del Consell rector, que en el cas de la secretaria i la tresoreria
no necessàriament han de ser propietaris.

c) Examen de la gestió comú i aprovació, si escau, de la Memòria i comptes de l’exercici anterior.

d) Aprovació del pla d’actuació i del pressupost, amb la determinació dels mitjans econòmics i aportacions,
tant ordinàries con extraordinàries, per a cada exercici.

e) Aprovació de quotes extraordinàries per a atendre les despeses no previstes en el Pressupost anual.

f) Aprovació de la Modificació dels Estatuts, sense perjudici de l’aprovació posterior de l’Ajuntament.

g) Acordar la formalització d’actes dispositius sobre els béns i drets de la Junta.

h) La contractació de l’execució de les obres d’urbanització i enderrocament de les construccions.

i)  Acordar  la  constitució  de  les  garanties  que  puguin  exigir  els  òrgans  urbanístics  per  assegurar  les
obligacions contretes per la Junta de Compensació.

j) Acordar la formalització de crèdits per afrontar les càrregues urbanístiques, inclòs la garantia hipotecària
dels terrenys afectats.

k) Acordar la dissolució de la Junta, en les condicions establertes en els Estatuts.

l) Resoldre sobre la incorporació d’empreses urbanitzadores.

m) Qualsevol altre facultat que sigui necessària per al compliment de les finalitats de la Junta

Article 24. Representació dels associats.
Els membres de la Junta podran ser representats en l’Assemblea General per altres persones, associades o
no, mitjançant apoderament notarial o mitjançant autorització amb signatura legitimada notarialment o bé
subscrita davant del secretari.

Article 25. Composició del Consell rector.
El Consell rector estarà composat pel president, un vocal, el secretari i el tresorer, designats per majoria de
vots a l’Assemblea General. Així mateix, formarà part del Consell rector un representant de l’Ajuntament.

A excepció del  membre designat per l’Ajuntament, i  del secretari i  el  tresorer, els membres del Consell
hauran de tenir la condició de propietaris de terrenys de l’àmbit.

Les persones jurídiques propietàries de finques actuaran mitjançant les persones físiques que n’acreditin la
representació.

Article 26. Càrrecs del Consell rector.
Els càrrecs del Consell tindran una durada de tres anys, i poden ésser reelegits indefinidament.
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Les vacants  que es  produeixin durant  el  mandat  del  Consell  rector  seran cobertes  provisionalment  pel
membre de la Junta que nomeni el Consell rector, que ocuparà el càrrec pel termini que falti per acabar el
manament del Consell.

Article 27. Atribucions del Consell rector.
El Consell rector tindrà les facultats següents:

a) Administrar la Junta i el seu patrimoni d’acord amb les Lleis i aquests Estatuts.

b) Realitzar tot tipus d’actes de gestió.

c) Executar els acords de l’Assemblea General.

d) Desenvolupar la gestió econòmica d’acord amb les previsions acordades per l’Assemblea i comptabilitzar
els resultats de la gestió.

e) Contractar els professionals que hagin d’assistir a la Junta per la redacció de projectes d’urbanització,
reparcel·lació i direcció d’obres, així com per assistir a la Junta des del punt de vista jurídic, comptable i
fiscal.

f)  Informar  els  contractes,  projectes  i  transaccions  referits  a  l’execució  de  les  obres  d’urbanització,
inspeccionar-les i mantenir l’oportuna relació amb la direcció facultativa de les mateixes.

g) Formular, abans de la sessió ordinària de l’Assemblea General, la Memòria d’actuació anual i els comptes
de l’exercici precedent, així com el Pla d’actuació i els Pressupostos de l’exercici següent.

h)  Sol·licitar  de  l’administració  actuant  l’exercici  de  l’expropiació  forçosa,  en  els  supòsits  legalment
establerts.

i)  Exercir  totes  les altres  facultats  de govern i  administració  de l’entitat  no reservades expressament  a
l’Assemblea General.

j) Delegar en el president l’exercici de les atribucions de consell rector.

Article 28. Acords del Consell rector.
Els acords del  Consell  rector  s’adoptaran per majoria de les quotes de participació que formin part del
Consell Rector. El vot del President és diriment en cas d’empat. Els acords de la Junta són directament
executius, sens perjudici de l’exercici de les accions i recursos que siguin procedents.

Article 29. Designació del President.
La Presidència de l’Entitat correspon al membre del Consell rector que designi l’Assemblea General en la
seva sessió constitutiva o en les successives renovacions del Consell rector.

Article 30. Atribucions del President.
Corresponen  a  la  Presidència  les  més  àmplies  facultats  de  gestió  i  administració  de  la  Junta  de
Compensació, sense més límit que les facultats reservades a l’Assemblea General en aquests Estatuts.

El President tindrà les següents atribucions:
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a) Convocar,  presidir,  suspendre i  cloure les  sessions  dels  òrgans col·legiats,  dirigir  les deliberacions  i
executar i fer complir els acords adoptats pels òrgans col·legiats, així com dirimir els empats amb vot de
qualitat.

b)  Representar  a  la  Junta  davant  Entitats,  Organismes i  Autoritats  de caràcter  públic,  o  bé davant  de
persones privades, físiques o jurídiques, i, en la seva virtut, representar a la Junta en tota classe de negocis
jurídics, podent conferir manaments per l’exercici de l’esmentada representació, fent ús de la signatura de
l’Entitat en els contractes i operacions degudament aprovats per l’Assemblea o pel Consell rector.

c) Interpretar els presents Estatuts i resoldre els dubtes que plantegi la seva aplicació.

d) Vetllar per l’execució dels acords de l’Assemblea General i del Consell rector.

e) La representació judicial  i  extrajudicial  de la Junta i  dels òrgans de govern, podent atorgar poders a
terceres persones per l’exercici de la representació esmentada.

f) Autoritzar les actes de l’Assemblea General i del Consell rector, les certificacions que s’expedeixin i tots
els documents que ho requereixin.

g) Exercir qualsevol activitat bancària que exigeixi el funcionament de la Junta.

h) Totes aquelles altres funcions que siguin inherents al seu càrrec o li siguin delegades per l’Assemblea
General o el Consell rector.

i) L’administració dels fons de la Junta de Compensació, en la forma senyalada a l’art. 44 d’aquests estatuts.

j)  Procedir  contra  els  membres  morosos  per  a  fer  efectives  les  quantitats  que  els  corresponguin,  per
qualsevol de les vies establertes en aquests Estatuts.

k) Encarregar-se de la recaptació de les aportacions.

l) Notificar als òrgans administratius competents els acords que els puguin afectar.

m) Sol·licitar la concessió de beneficis fiscals i exempcions tributàries que les disposicions legals estableixin
a favor de la Junta de Compensació.

n) Sol·licitar de l’administració actuant el cobrament per via de constrenyiment de les quotes que no hagin
estat ateses en període voluntari.

o) Tenir cura dels fons socials i la comptabilitat sota la supervisió d’un dels vocals del Consell rector.

Article 31. El Secretari.
Actuarà com a Secretari de l’Assemblea i del Consell rector la persona física, membre de la Junta o no, que
designi l’Assemblea en la seva sessió constitutiva o en les successives renovacions.

Article 32. Atribucions del Secretari.
El Secretari aixecarà acta de les sessions, a les quals assistirà sense veu ni vot si no és propietari, i les
transcriurà en el llibre d’actes corresponents; donarà fe dels assentaments inscrits en els llibres socials;
assistirà al President en la convocatòria de les sessions dels òrgans col·legiats i serà el dipositari i custodi
dels llibres socials
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Article 33. El tresorer
Actuarà com a tresorer de la Junta el vocal membre del Consell Rector designat per aquest en la sessió
constitutiva o en les successives renovacions.

Article 34. Atribucions del tresorer
El tresorer farà el seguiment comptable i financer dels òrgans de la Junta. Tindrà signatura mancomunada
amb el President per la disposició de fons de la Junta.

Article 35. Convocatòria dels òrgans col·legiats.
Els òrgans col·legiats seran convocats pel  Secretari, per ordre del  President o quan així  ho sol·licitin el
número de membres que representin el 20% de les quotes de participació. La convocatòria expressarà el
lloc, dia i hora, així com els assumptes a tractar en cada sessió i, a més, inclourà una relació del propietaris
que no estiguin al corrent del pagament de les quotes vençudes, advertint de la privació de vot en el termes
de l’Article 38 dels Estatuts.

No es podrà deliberar ni decidir sobre cap assumpte que no figuri inclòs a l’Ordre del dia, llevat que, essent
presents tots els components del respectiu òrgan col·legiat, així ho acordin per unanimitat.

La convocatòria de l’Assemblea General és farà per correu certificat, o bé, per correu electrònic, amb set
dies  naturals  d’antelació,  als  domicilis  i  adreces  electròniques  designats  pels  associats,  sens  perjudici
d’utilitzar altres fórmules que permetin acreditar que els membres són coneixedors de la convocatòria. Les
notificacions electròniques es consideraran vàlides a tots els efectes.

La convocatòria del Consell rector, s’efectuarà de forma que en quedi constància amb 48 hores d’antelació
com a mínim.

Article 36. Constitució dels òrgans col·legiats.
L’Assemblea  quedarà  vàlidament  constituïda,  en  primera  convocatòria,  quan  hi  concorrin,  presents  o
representats, els membres que representin, com a mínim, el 50% de les quotes de participació. En segona
convocatòria, que se celebrarà una hora després, quedarà vàlidament constituïda quan concorrin el 25% de
les quotes de participació.

El Consell rector quedarà vàlidament constituït quan concorrin la meitat dels seus membres.

Article 37. Constitució per unanimitat dels propietaris.
No obstant el que disposen els articles precedents, els òrgans col·legiats s’entendran convocats i quedaran
vàlidament constituïts per tractar de qualsevol assumpte, sempre que es trobin, presents o representats, tots
els seus membres i així ho acordin per unanimitat.

Article 38. Acords.
Els  acords  de l’Assemblea  General  s’adoptaran  per  majoria  simple  de les  quotes  de  participació  dels
assistents,  determinada  en  la  forma  establerta  a  l’Article  17  d’aquests  Estatuts,  excepte  en  aquells
assumptes pels quals els presents estatuts prevegin una majoria qualificada.

La falta d’ingrés de les quotes en els terminis establerts determinarà la suspensió del dret de vot i del dret a
participar com a elector o candidat a membre del Consell rector, fins a l’ingrés efectiu de les quotes, excepte
els casos d’interposició de recurs administratiu i consignació de la quota a disposició de la Junta.

L’adopció dels acords de modificació dels Estatuts i de les Bases d’Actuació –llevat aquells que tinguin per
objecte el trasllat de domicili dins la mateixa província-, la incorporació de les empreses urbanitzadores, la
transmissió  de  béns  immobles,  la  constitució  de càrregues  sobre  aquests,  la  contractació  de  crèdits  i
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dissolució de la Junta requeriran el vot favorable de socis que representen el 60 per 100 de les quotes de
participació dels assistents.

Article 39. Còmput de Vots.
El vot de cada membre es computarà en funció de les quotes de participació assenyalades en proporció al
dret o interès econòmic de cada associat. En quant a les quotes de participació, inicialment es fixaran en
proporció a la superfície de les finques aportades i un cop aprovat el projecte de reparcel·lació, en proporció
a les finques adjudicades.

Article 40. Assistència de Personal Especialitzat.
Previ  acord  de l’Assemblea,  podran assistir  a  les  seves  reunions,  amb veu  però  sense vot,  tècnics  o
personal especialitzat per tal d’informar sobre un assumpte o assumptes determinats.

Article 41. Actes de les sessions.
De cada sessió dels òrgans col·legiats s’estendrà acta, en la qual es faran constar les circumstàncies de
lloc, temps, ordre del dia, assistents, unitats de valor que representen, forma i resultats de les votacions i
contingut dels acords. Les actes seran redactades pel Secretari, amb el vistiplau del President, i s’aprovaran
en la mateixa o posterior sessió, sense perjudici de la immediata executivitat dels acords adoptats. Una
vegada aprovades, seran transcrites en el corresponent llibre d’actes.

Les actes s’han de notificar pel Secretari als membres de l’òrgan col·legiat de què es tracti en el termini
màxim d’un mes des del seu tancament. Tanmateix, a requeriment dels membres de la Junta, el Secretari
emetrà, amb el vistiplau del President, certificacions del contingut del llibre d’actes. També podrà certificar
els acords adoptats abans de l’aprovació de l’acta, fent constar aquesta circumstància.

Article 42. Mitjans econòmics
Constitueixen els mitjans econòmics de la Junta de Compensació:

a) Les aportacions dels membres de la Junta estan constituïdes per la totalitat dels terrenys i drets afectats
per l’actuació.

b) Les quotes ordinàries i extraordinàries.

Les quotes ordinàries són les destinades a sufragar les despeses generals de la Junta, previstes en el
pressupost anual.

Les quotes extraordinàries són les que s’estableixen per acord de l’Assemblea General. Estan destinades al
pagament del cost de la gestió i de l’execució de la urbanització, segons estableixen les Bases d’actuació i
el projecte de reparcel·lació.

c) Les subvencions, donatius, crèdits, etc., que s’obtinguin.

d) El producte de l’alienació dels béns de la Junta de Compensació.

e) Les rendes i productes del seu patrimoni.

f)  Les participacions i  ingressos que procedeixin de convenis amb altres entitats i  organismes per  a la
realització de les seves finalitats urbanístiques.

g) Les aportacions de les empreses urbanitzadores, en cas d’incorporació a la Junta.
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Article 43. Despeses.
Les despeses de la Junta de Compensació són:

a)  Les derivades de la promoció de l’actuació urbanística.  En particular  els  honoraris  professionals  del
projecte de reparcel·lació i urbanització i la gestió de la Junta.

b) Les derivades de l’execució de les obres d’urbanització i totes aquelles càrregues urbanístiques a què es
refereix l’article 120 del TRLUC.

c) El pagament dels honoraris professionals, administratius, sous, etc.

d) El pagament de tota mena de tributs i taxes per la seva activitat.

e) Les indemnitzacions per expropiació de béns i drets i les derivades de la manca d’adjudicació de sòl per
no arribar al 15% de la parcel.la mínima.

f) Tots aquells que exigeixi el compliment de les finalitats de la Junta de Compensació.

Article 44. Pagament de les quotes.
L’Assemblea establirà  la quantia,  forma i  condicions  d’abonament  de les aportacions per  a atendre les
despeses previstes.

L’import total de les aportacions serà repartit entre cada membre, de manera proporcional al percentatge de
participació que cadascun ostenti  en la Junta. A partir de l’aprovació del  Projecte de Reparcel·lació, les
quotes es determinaran d’acord amb el percentatge de participació que figuri en el compte de liquidació
provisional.

El pagament per cada membre de l’import de les aportacions que li corresponguin, es farà mitjançant ingrés
en el compte corrent obert a nom de la Junta en una entitat bancària.

El pagament de les quotes es realitzarà en el termini màxim d’un mes des del requeriment individualitzat fet
per la Junta de Compensació.

La falta de pagament en el termini establert produirà les conseqüències següents:

a) A comptar des de l’endemà d’esgotat el termini d’un mes, la quota deguda reportarà automàticament
l’interès de demora establert en l’article 26.6 de la Llei General Tributària, fins que es faci efectiva.

b)  Una vegada transcorregut el  termini  d’un mes, el  Secretari  podrà lliurar  certificació de descobert  de
quotes, afegint els interessos de demora vençuts, i presentar-ho a l’Administració actuant perquè segueixi la
via de constrenyiment, sent compatibles l’interès de demora i les despeses que comporti aquesta via de
recaptació.

c)  Tot  el  precedent  serà  compatible  amb sotmetre  a  l’Assemblea  –quan amb anterioritat  ja  hagi  estat
necessari anar a la via de constrenyiment o judicial- la utilització de l’expropiació forçosa de la finca del
membre que hagi incomplert reiteradament les seves obligacions, per part de l’administració actuant, sent
beneficiària la Junta.

d)  En tot  cas,  des  que finalitzi  el  període voluntari  de pagament  fins que es  faci  efectiva la liquidació
corresponent, el soci morós quedarà suspès dels seus drets en la Junta de Compensació, en els termes
indicats en els Articles 18 i 38 d’aquests Estatuts.
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Per a disposar dels fons de la Junta de Compensació, custodiats en establiments bancaris, serà necessària
la signatura del President i de qui l’Assemblea determini, en qualitat de signatura conjunta i mancomunada
amb el President o, en defecte d’acord, del President amb el Tresorer.

Article 45. Executivitat.
Els acords dels òrgans de govern i administració la Junta, sempre que hagin estat adoptats d’acord amb el
que preveuen aquests Estatuts, seran obligatoris i directament executius, tret que necessiten autorització
posterior d’òrgans urbanístics, i no es suspendran per la seva impugnació, llevat que així ho acordi l’òrgan
que hagi de resoldre el recurs.

Article 46. Recursos administratius.
Contra els acords dels òrgans de la Junta s’hi poden interposar els recursos següents:

a) Els acords del Consell  rector es poden impugnar, en el termini de quinze dies hàbils des de la seva
notificació, davant de l’Assemblea general, que ha de resoldre en el termini de tres mesos, transcorreguts
els quals s’entendrà desestimada la impugnació.

b) Contra els acords de l’Assemblea General s’hi pot interposar recurs d’alçada davant l’Ajuntament en el
termini d’un mes, de conformitat amb les determinacions de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, de Procedimiento
Administrativo Común.

Estan  legitimats  per  impugnar  els  acords  els  membres  que  haguessin  votat  en  contra,  abstingut  i  els
absents. No està legitimat per a la impugnació qui  hagués votat  a favor de l’acord, per si  o mitjançant
representant, així com tampoc aquells que estant privats del dret a vot per mancada de pagament dels
quotes, no els  abonin prèviament  a la interposició del  recurs o bé,  els consignin davant l’Administració
actuant..

L’exercici d’accions civils o mercantils contra la Junta de Compensació requerirà el previ esgotament dels
recursos  interns  i  administratius  previstos.  Els  socis  no  podran  promoure  accions  judicials  de  retenir  i
recobrar la possessió davant la Junta, quan aquesta exerciti les seves facultats de disposició fiduciària o
ocupi béns per a executar les obres d’urbanització.

Article 47. Causes de la dissolució.
La Junta de Compensació es dissoldrà per les causes següents:

a) Per compliment de les seves finalitats.

b) Per manament judicial o prescripció legal.

c) Si després de l’expedició de la certificació del projecte que assenyala l’art. 152 RLUC, la propietat de
totes les finques resultants d’aprofitament privat recaigués en un únic propietari.

En el supòsit a) esmentat anteriorment, la dissolució haurà d’estar aprovada per l’Ajuntament i s’inscriurà en
el  Registre  d’Entitats  Urbanístiques  Col·laboradores.  En  el  suposat  c),  la  dissolució  tindrà  caràcter
automàtic, passant a exercir les funcions pròpies de la Junta el propietari únic o bé el representant que
aquest designi.

Excepció feta del supòsit c) anteriorment ressenyat, no es podrà dissoldre la Junta de Compensació fins que
aquesta no hagi  subscrit  amb l’Administració actuant les actes en les quals es formalitzin les cessions
d’obres, instal·lacions i dotacions.
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Article 48. Liquidació i destinació del patrimoni comú.
Acordada la dissolució, l’òrgan rector es transforma en òrgan de liquidació per fer front al pagament dels
deutes i al  cobrament d’ingressos pendents i  per a la distribució del  romanent, aplicant les instruccions
especialment dictades per l’Assemblea General per a la liquidació.

L’Assemblea General resoldrà la distribució entre els socis de la Junta de Compensació en proporció a la
seva participació en la mateixa del patrimoni que pogués existir en terrenys, drets o metàl·lic.

Recursos:
Contra  la  present  resolució,  que  posa  fi  a  la  via  administrativa,  podeu interposar  recurs  potestatiu  de
reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció
de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, o bé directament contra la present resolució, podeu
interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius de Lleida o del
vostre domicili, si s’escau, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació, de
conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es
produeix pel transcurs del termini d’un mes a comptar des de la data de la seva interposició- el termini per a
la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des del dia següent al què el
referit recurs de reposició s’entengui desestimat.

No  obstant,  podeu  interposar  qualsevol  altre  recurs  o  instar  qualsevol  procediment  que  considereu
procedent

Montferrer, 15 juny de 2022
L’alcalde, Albert Marquet Lacaya
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Número de registre 5115

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Edicte aprovació expedient modificació de crèdit núm. 1

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 9 de juny de 2022, aprovà l’expedient de modificació de
crèdit número 1 del pressupost ordinari vigent, el qual s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils
durant els quals podrà examinar-se l’expedient a la secretaria de l’Ajuntament per formular les reclamacions
que es considerin procedents. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà
definitiu, sense necessitat d’un acord posterior.

Sant Llorenç de Morunys, 13 de juny de 2022
L’alcalde, Francesc Riu Canudas
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Número de registre 5136

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Edicte aprovació inicial memòria valorada instal·lació gespa artificial al camp de futbol

Aprovada inicialment, per acord del Ple de L’Ajuntament de 9 de juny de 2022, la “Memòria valorada per a la
instal·lació de gespa artificial  al  camp de futbol  de Sant Llorenç de Morunys” redactada per l’arquitecte
Miquel Mingorance Murcia, amb un pressupost d’execució per contracta de 48.400,00 € (IVA inclòs).

Se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat a les dependències municipals perquè es
formulin al·legacions que s’estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu
electrònica d’aquest ajuntament https://www.santllorens.ddl.net.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s’hagi  presentat  cap  al·legació  o  reclamació,  el  projecte  es
considerarà definitivament aprovat.

Sant Llorenç de Morunys, 13 de juny de 2022
L’alcalde, Francesc Riu Canudas
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Número de registre 5140

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE MORUNYS

Edicte aprovació provisional ordenança fiscal

Edicte  de  modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  de  l’Impost  sobre  l’increment  de  valor  dels  terrenys  de
naturalesa urbana

L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, en sessió del Ple del dia 9 de juny de 2022, ha aprovat entre
d’altres, els acords següents:

Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de l’Ordenança Fiscal de
l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Segon. L’acord definitiu en matèria de modificació de l’Ordenança Fiscal per a l’exercici 2022 i següents es
publicarà en el Butlletí Oficial de la província de Lleida, sota els criteris següents:

1. Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin
referència als elements tributaris de determinació obligatòria per part de l’ajuntament.

2. Per a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general tributària
es farà remissió expressa al Text/Model aprovat i publicat per la Diputació de Lleida al Butlletí Oficial de la
Província número 44, de data 4 de març de 2022.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del règim local; 17.1 Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, els
acords  provisionals  i  les  ordenances  fiscals  aprovades  estaran  exposats  al  públic  a  la  Secretaria  de
l’Ajuntament durant 30 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí
Oficial  de  la  província  de Lleida,  perquè  els  interessats  puguin  examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les
reclamacions que considerin oportunes.

En el cas de no haver-hi cap reclamació l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Sant Llorenç de Morunys, 10 de juny de 2022
L’alcalde, Francesc Riu Canudas
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Número de registre 5114

AJUNTAMENT DE SANT RAMON

Anunci aprovació provisional de derogació d’una taxa

En compliment del que disposa l’article 17 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, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió ordinària del
Ple, celebrada el dia 14 de juny de 2022, va acordar, amb el quòrum legalment exigible, entre altres, els
següent acord:

Aprovar provisionalment la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb diversos elements (parades i bastides).

D’acord amb allò que disposen els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local; 17 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; i 178 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, l’acord provisional estarà exposat al públic en el
tauler d’anuncis i a seu electrònica d’aquest Ajuntament (https://santramon.ddl.net/) durant 30 dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida.

Sant Ramon, 16 de juny de 2022
L’alcalde, Josep M. Ribera Currià
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Número de registre 5095

AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA

Aprovació del padró i calendari de cobrament de la taxa de clavegueram de l’exercici 2022

EDICTE

Aprovat per Junta de Govern , el padró de cobrament de la taxa de clavegueram de 2022, resta exposat al
públic, a la secretaria de l’Ajuntament, pel termini d’un mes a efectes d’examen i reclamacions.

Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària i l’article
14.2.c) del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el  text refós de la Llei de les
hisendes locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de
reposició, previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes, a
comptar des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició en el BOP. L’esmentat recurs s’entendrà
desestimat si transcorre un mes des de la seva interposició, sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà
de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el
termini  de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això
d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

El termini de cobrament en voluntària serà del dia 20 de juny de 2022 al 20 d’agost de 2022.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus
rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut  el  període  de  pagament  en  voluntària,  s’iniciarà  el  període  executiu,  que  determina  la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’establert a l’article 127
de la Llei General Tributària. Es satisfarà el recàrrec de constrenyiment del 10 per 100 fins que no hagi estat
notificada la providència de constrenyiment. Desprès d’aquesta data, s’exigirà el recàrrec del 20 per 100 de
l’import del deute no ingressat i dels interessos de demora.

Sarroca de Lleida, 15 de juny de 2022
L’alcaldessa, M. Teresa Cullerés Esteve

Administració Local 179

Servei d’Arxius, Estudis i Informació de la Diputació de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Lleida - 21/06/2022, número 118, pàgina 181



  Número 118

Butlletí Oficial de la Província de Lleida Dimarts, 21 de juny de 2022

Número de registre 5096

AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA

Aprovació de la taxa i calendari de cobrament pel servei de llar d’infants del mes de maig de 2022

EDICTE

Aprovat per Junta de Govern el padró corresponent a la taxa pel servei de llar d’infants del mes de maig de
l’exercici  2022, resta exposat  al  públic,  a  la  secretaria de l’Ajuntament,  pel  termini  d’un mes a efectes
d’examen i reclamacions.

Atès el que disposen els articles 102.3 de la Llei 58/03, de 17 de desembre, General tributària i l’article
14.2.c) del Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de les hisendes
locals, es notifica col·lectivament la present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició,
previ al contenciós administratiu, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes, a comptar
des de l’endemà de la finalització del termini d’exposició en el BOP. L’esmentat recurs s’entendrà desestimat
si transcorre un mes des de la seva interposició, sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra la desestimació del recurs de reposició, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de Lleida, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà
de la notificació de l’acord resolutori del recurs de reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el
termini  de sis mesos a comptar des de l’endemà del dia en què s’hagi d’entendre desestimat. Tot això
d’acord amb l’establert als articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

El termini de cobrament en voluntària serà del dia 20 de juny de 2022 al dia 20 d’agost de 2022, ambdós
inclosos.

Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol·licitat la domiciliació bancària dels seus
rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al seu compte, el justificant de pagament.

Transcorregut  el  període  de  pagament  en  voluntària,  s’iniciarà  el  període  executiu,  que  determina  la
meritació del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora, d’acord amb l’establert a l’article 127
de la Llei General Tributària. Es satisfarà el recàrrec executiu del 5 per 100 fins que no hagi estat notificada
la providència de constrenyiment. Notificada l’esmentada provisió, s’exigirà el recàrrec de constrenyiment
reduït que serà del 10 per 100 de l’import del deute no ingressat, sempre que el pagament es realitzi dins
dels  terminis  establerts  en  la  provisió de constrenyiment.  Desprès  d’aquesta  data,  s’exigirà  el  recàrrec
ordinari del 20 per 100 de l’import del deute no ingressat i els interessos de demora.

Sarroca de Lleida, 15 de juny de 2022
L’alcaldessa, M. Teresa Cullerés Esteve
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Número de registre 5097

AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA

Exposició pública del compte general de l’exercici 2021

EDICTE

Informat favorablement el compte general de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida, corresponent a l’exercici
2021, resta exposat al públic a la Secretaria de l’Ajuntament, juntament amb tots els seus justificants i el
dictamen emès per la Comissió, per un termini de 15 dies hàbils.

Durant aquest termini, les persones interessades poden formular, per escrit, les objeccions i observacions
que considerin oportunes. En el cas que no es presentin reclamacions l’expedient se sotmetrà a l’aprovació
per part del Ple de la Corporació i s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat de nou acord.

Sarroca de Lleida, data de la signatura electrònica
L’alcaldessa, Maria Teresa Cullerés Esteve
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Número de registre 5099

AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA

Aprovació inicial sobre l’adhesió al grup d’Acció Local (GAL) Associació Leader de Ponent

ANUNCI

Aprovat inicialment l’expedient per a l’adhesió a l’Associació Leader de Ponent, per Acord del Ple en sessió
celebrada el dia 14 de juny de 2022, es sotmet a informació pública pel termini d’un mes a comptar des de
l’endemà al de publicació del present anuncio en aquest Butlletí Oficial de la Província.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es
formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Sarroca de Lleida, data de la signatura electrònica
L’alcaldessa, Maria Teresa Cullerés Esteve
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Número de registre 5100

AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA

Anunci d’aprovació inicial de modificació de crèdit 2/2022

El  Ple  Municipal  de  la  Corporació,  en  sessió  extraordinària  celebrada  el  dia  14/06/2022,  va  acordar
l’aprovació  inicial  de  l’expedient  de  modificació  de  crèdit  mitjançant  incorporació  de  crèdits  i  crèdit
extraordinari.

Aprovat inicialment l’expedient de modificació de crèdit i en compliment del que disposa l’article 169.1 per
remissió del 177.2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet la modificació de crèdit a informació pública pel termini de quinze
dies, a comptar des del dia següent al de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini pot ser examinat per qualsevol dels interessats per a formular les al·legacions que
s’estimin pertinents.

En el supòsit que no es presentin reclamacions l’acord inicial esdevindrà definitiu.

Sarroca de Lleida, a data de signatura electrònica
L’alcaldessa, Maria Teresa Culerés Esteve
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Número de registre 5101

AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA

Aprovació inicial de la modificació de les Bases d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2022

Acord del Ple de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida pel qual s’aprova inicialment la modificació de les Bases
d’execució del Pressupost Municipal per a l’exercici 2022.

Aprovada inicialment, per Acord del Ple de data 14 de juny de 2022 la modificació de les bases d’execució
del pressupost municipal per a l’any 2022 conformement al previst en l’article 169 del Text Refós de la llei
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article 20 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, s’exposa al públic l’expedient i la documentació preceptiva per termini de
quinze dies des de la publicació d’aquest anunci, a l’efecte de reclamacions i al·legacions.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè
es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

De conformitat amb l’acord adoptat la modificació es considerarà definitivament aprovada, si durant el citat
termini no presentin reclamacions.

Sarroca de Lleida, data de la signatura electrònica
L’alcaldessa, Maria Teresa Cullerés Esteve
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Número de registre 5103

AJUNTAMENT DE SARROCA DE LLEIDA

Anunci de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida, sobre aprovació definitiva de les Bases per a l’atorgament de
subvencions per a l’adquisició de llibres escolars

El Ple de la Corporació en sessió del 02 de maig de 2022 va aprovar inicialment les Bases per reguladores
per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de llibres escolars, el que fou publicat al Butlletí Oficial
de la Província de Lleida núm. 88 de 9 de maig, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8668
de 16 de maig.

Atès que durant el període d’informació pública establert no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, el
referit acord d’aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

Per tant, i en haver transcorregut el termini de vint dies previst a l’art. 124 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny de 1995, sense haver-se presentat cap
al·legació, s’entén aprovat definitivament.

Sarroca de Lleida, document signat electrònicament
L’alcaldessa, Maria Teresa Cullerés Esteve

Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a l’adquisició de llibres escolars

Disposicions preliminars
La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, disposa que són principis del sistema educatiu espanyol,
entre  d’altres,  la  qualitat  de l’educació  per  a  tot  l’alumnat,  independentment  de les  seves  condicions  i
circumstàncies, així com l’equitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa, la igualtat de
drets i oportunitats que ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que
actuï  com a element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i  socials, amb
especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat.

L’article 84.2 m) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol,
disposa que els ens locals tenen competència pròpia en la matèria de regulació i prestació dels servies
d’atenció a les persones i dels serveis socials públics d’assistència primària, entre d’altres.

L’article 66.3.k) 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 disposa que el municipi té competència en la prestació dels serveis socials i la
promoció i reinserció socials.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials al seu article 3.3 defineix que els serveis socials adrecen
la seva activitat especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport
social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat, entre d’altres.

La Llei 12/2007 al seu article 4.a) descriu com a objectiu de les polítiques socials la detecció de necessitats
socials i  al seu article 4.e) l’afavoriment de la igualtat per a eliminar discriminacions per circumstàncies
socials arbitràries. I finalment al seu article 4.k) descriu la importància de lluitar contra l’estigmatització dels
col·lectius desfavorits.
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La Llei 12/2007, també disposa que correspon als municipis, entre d’altres, complir les funcions pròpies dels
serveis socials bàsics, que són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més
proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

La  Llei  12/2009,  de  10  de  juliol,  d’educació  de Catalunya,  estableix  com a  principi  rector  del  sistema
educatiu  la  universalitat  i  l’equitat  com  a  garanties  d’igualtat  d’oportunitats  i  la  integració  de  tots  els
col·lectius, basada en la coresponsabilitat de tots els centres sostinguts amb fons públics.

Primera. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió, per part de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida, d’ajuts
per a l’adquisició dels llibres escolars, que requereixi el centre educatiu, en els cursos compresos entre P3 i
6è dels alumnes empadronats al municipi de Sarroca de Lleida que cursin els seus estudis en el centre
públic del municipi.

La finalitat dels ajuts és contribuir a què la igualtat en el dret d’accés a l’educació sigui real i efectiva i vetllar
per l’equitat en el sistema educatiu sostingut amb fons públics.

Segona. Característiques
1. Les  subvencions  a les que fan referència  aquestes  bases  tenen caràcter  voluntari  i  eventual,  són
lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i
no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu.

2. El  procediment  per  a  l’atorgament  de  les  subvencions  previstes  en  aquestes  bases  serà  el  de
concurrència pública no competitiva, en base a l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud.

Tercera. Condicions i requisits
Les persones beneficiàries hauran de complir amb els següents requisits:

a) Estar empadronat/da al municipi de Sarroca de Lleida.

b) Estar matriculat/da a l’Escola La Roca (P3 – 6è de Primària).

c) Poden  sol·licitar  aquests  ajuts  els  pares,  mares  o  tutors/es  legals  o  les  persones  encarregades
temporalment o definitivament de la guarda de les persones beneficiàries, persones emancipades o majors
d’edat.

d) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Sarroca de Lleida, amb la Hisenda
Pública i amb la Seguretat Social.

e) Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de residents, quedant excloses
les persones en condició d’estada (Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener).

f)  No tenir pendent de justificació la subvenció rebuda per aquest concepte en una convocatòria anterior.

Quarta. Quantia de la subvenció
Els ajuts s’atorgaran en règim de concurrència no competitiva, sota els principis de publicitat, transparència,
objectivitat, igualtat i no discriminació.

S’atorgaran ajudes per l’import màxim establert a l’aplicació pressupostària del pressupost de l’Ajuntament
corresponent a l’exercici de la convocatòria.
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L’import a atorgar serà el resultant de calcular el 80% de l’import de despesa.

En cap  cas  l’import  de l’ajut  atorgat  pot  superar  l’activitat  subvencionada.  En cas  contrari,  s’haurà  de
reintegrar la part proporcional.

Cinquena. Documentació a presentar
a) Sol·licitud de l’ajut amb les dades personals completes.

b) Fotocòpia del llibre de família de totes les pàgines on constin els membres de la unitat familiar. En cas
de no disposar-ne caldrà aportar el certificat de naixement.

c) Matrícula.

d) Justificant de la despesa realitzada en adquisició de llibres.

e) Certificat d’empadronament

f) Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant i de la persona menor, si s’escau.

g) Declaració responsable de no estar sotmès en cap de les circumstàncies previstes a la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003, requerides per a tenir la condició de persona beneficiària de la subvenció.
(ANNEX 1)

h) Certificat d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, o en
el seu cas autorització expressa per tal que l’Ajuntament de Sarroca de Lleida pugui consultar les dades
davant l’AEAT i la TGSS respecte el compliment d’aquestes obligacions. (ANNEX 2)

i) En cas de divorci o separació legal dels pares, cal presentar obligatòriament la sol·licitud firmada per
ambdós progenitors o presentar la sentència de separació o divorci, on hi figuri la pàtria potestat.

L’Ajuntament comprovarà d’ofici l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries
municipals. A aquests efectes, s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests extrems.

Sisena. Presentació de sol·licituds i terminis
1. Les  sol·licituds  i  la  documentació  requerida  s’hauran  de  presentar,  mitjançant  model  d’instància
normalitzat, al registre general de l’Ajuntament per part de la persona beneficiària o per la persona que
exerceixi la pàtria potestat o la tutoria en els cas de les persones menors d’edat. Es podrà sol·licitar la
subvenció d’acord amb els següents terminis:

El  termini  màxim de presentació de sol·licituds finalitza als 30 dies hàbils a comptar de l’endemà de la
publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, previ registre a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones. Tota la documentació s’haurà de presentar al registre general de l’Ajuntament de
Sarroca de Lleida. També es poden presentar en qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas
que no es presenti al registre general de l’Ajuntament, la persona interessada ho haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Sarroca de Lleida en el període de presentació de sol·licituds. En el cas que s’enviï per
correu certificat, la presentació de la documentació a l’oficina de correus corresponent s’ha de fer d’acord
amb el que disposa l’article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que
la sol·licitud, l’escrit o la comunicació adreçat a l’Ajuntament de Sarroca de Lleida sigui datat i segellat abans
de ser certificat. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l’oficina de Correus corresponent, s’entendrà
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com a data  vàlida de presentació aquell  en què tingui  entrada al  Registre General  de l’Ajuntament  de
Sarroca de Lleida.

2. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció.

Setena. Forma i termini d’atorgament a les persones beneficiàries
1. Les  sol·licituds  presentades  seran  avaluades  per  la  Regidoria  d’Educació,  qui  emetrà  un  informe
proposta previ a la resolució de la subvenció. L’atorgament de la subvenció es realitzarà mitjançant acord de
la Junta de Govern Local.

2. El termini màxim de resolució de l’atorgament serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

3. Les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini
d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu contra la resolució de l’ajut.

4. No es podran atorgar subvencions per una quantia superior al crèdit disponible.

Vuitena. Pagament de l’ajut atorgat
Els pagaments es duran a terme a través del compte corrent que indiqui per escrit el perceptor d’aquests
ajuts. La quantia de la transferència bancària, que es farà en pagament únic, importarà la totalitat de la
subvenció. La persona sol·licitant haurà de justificar la subvenció mitjançant l’aportació de les factures o
justificants de pagament corresponents a l’adquisició del material escolar.

Novena. Obligacions dels beneficiaris/àries
Els alumnes beneficiaris/àries de l’ajut estan obligats a:

a. Estar matriculats durant tot el curs pel qual es demana l’ajut al centre docent “Escola La Roca”.

b. Comunicar a l’Ajuntament de Sarroca de Lleida l’obtenció d’altres ajuts o beques d’altres entitats per a
la mateixa finalitat.

c. Cooperar amb l’Ajuntament de Sarroca de Lleida en els activitats d’inspecció i verificació que es puguin
dura terme per tal d’assegurar la destinació finalista de la beca. La simple sol·licitud de la subvenció porta
implícita  l’autorització  a  l’Ajuntament  de  Sarroca  de  Lleida  per  obtenir  qualsevol  dada  necessària  de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Agència
Tributària de Catalunya o de qualsevol altre ens del sector públic, per tal de fiscalitzar l’adequada aplicació
de la subvenció a la finalitat per la qual està establerta.

d. Justificar la subvenció mitjançant l’aportació de les factures o justificants de pagament corresponents a
l’adquisició de llibres.

Desena. Reintegrament de la subvenció
Els ajuts poden ser anul·lats o revocats per les causes previstes a la Llei 38/2003, General de Subvencions.
Així  mateix,  l’Ajuntament  podrà  revisar  la  resolució  d’atorgaments  dels  ajuts,  revocar-los  i  requerir  el
reintegrament de l’import de l’ajut a l’Ajuntament, si s’escau, en els supòsits següents:

− Quan hi hagi un incompliment de les obligacions dels beneficiaris/es.

− En els cas d’incompliment d’algun dels requisits establerts a la clàusula 3a de les presents bases.

Onzena. Protecció de dades de caràcter personal
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D’acord amb la normativa de protecció personals, s’informa que les seves dades seran tractades sota la
responsabilitat  de  l’Ajuntament.  La  finalitat  del  seu  tractament  és  la  gestió  de  les  beques  i  ajudes
sol·licitades. Aquestes dades podran ser comunicades a les Autoritats competents i ser conservades d’acord
amb els criteris d’arxiu de la normativa aplicable.

Així  mateix,  en  el  cas  de que  s’aporti  dades  relatives  a  altres  membres  de  la  seva  unitat  familiar,  el
sol·licitant  caldrà  que disposi  de les  autoritzacions  pertinents  per  fer  aquesta comunicació  de dades a
l’Ajuntament, i el compromís de comunicar els termes d’aquest tractament de dades als altres interessats,
llevat de què es tracti de dades de caire tributari que caldrà autorització expressa de cada interessat per
procedir a la consulta per part d’aquest Ajuntament.

En qualsevol cas, i en la seva qualitat d’interessat té la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades de conformitat amb allò disposat al respecte a la
legislació aplicable en l’adreça d’aquest  Ajuntament  en C/  Monsenyor  Vilaplana 30 (Sarroca de Lleida)
prèvia aportació del seu DNI per verificar la seva identitat o per correu: ajuntament@sarrocalleida.ddl.net.
Informar-lo que també pot presentar una reclamació davant de l’autoritat catalana de protecció de dades
(APDCAT.gencat.cat) si ho considera.

Dotzena. Autorització per a accedir a les dades fiscals dels peticionaris/es.
Per acreditar la situació econòmica dels interessats, que resulta imprescindible per avaluar l’atorgament de
l’ajut, el sol·licitant caldrà que presenti obligatòriament l’autorització a favor de l’Ajuntament per tal que sigui
aquest qui obtingui directament de l’Agència Tributària la informació fiscal que contenen els certificats de
dades  tributàries.  En  el  seu  defecte  presentaran  la  documentació  justificativa  demanada.  El  fonament
d’aquesta clàusula es troba en la Disposició Addicional Quarta de la Llei  40/1988, de l’Impost  sobre la
Renda de les Persones Físiques, que contempla i regula el subministrament de la informació tributària per
medis informàtics i telemàtics a favor de les Administracions Públiques, sense perjudici que la informació es
pugui obtenir per altres vies.

Tretzena. Principis ètics i regles de conducta
De conformitat  amb l’article 55.2  de la Llei  19/2014, de 29 de desembre,  de transparència, accés a la
informació pública i  bon govern,  s’estableixen els  principis  ètics i  les regles de conducta als  quals  han
d’adequar l’activitat les persones beneficiàries de la subvenció:

a) El respecte de l’ordenament jurídic i el principi de legalitat.

b) El respecte i la protecció dels drets fonamentals i les llibertats públiques i dels drets estatutaris.

c) La transparència de les activitats finançades pel sector públic.

d) El compromís de no incitar, per cap mitjà, a autoritats o càrrecs públics, o a funcionaris públics o altre
empleat públic a infringir l’ordenament jurídic o les regles de comportament establertes pel codi de conducta.

e) El compromís de no intentar exercir influència sobre autoritat o càrrec públic, o sobre funcionari públic o
altre empleat públic, per obtenir una actuació en benefici propi o de tercer, respectant absolutament la seva
actuació  independent  i  no  condicionada per  conflictes  d’interessos,  per  qualsevol  incompatibilitat  o  per
qualsevol causa que comporti el deure d’abstenció, i garant de la igualtat de tracte de totes les persones,
evitant  qualsevol  mena  de  discriminació  i  arbitrarietat  en  la  presa  de  decisions  o  en  l’informe  sobre
assumptes públics en els que intervinguin per raó del càrrec o lloc de treball.

f) L’ajustament de la gestió i l’aplicació dels recursos públics a la legalitat pressupostària i a les finalitats per
a les quals s’han concebut.
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g) El retiment de comptes i la responsabilitat per les actuacions pròpies.

h)  La  utilització  de la  informació  a  què  tenen accés  en benefici  de l’interès  públic,  sense obtenir  cap
avantatge propi ni aliè.

I)  El  compromís general  i  directe per  la qualitat  dels  serveis que presti  i  el  compliment dels drets dels
usuaris.

j) La bona fe.

k) No oferir cap obsequi de valor, favor o servei a autoritat o càrrec públic, o a funcionari públic o altre
empleat públic, per raó del càrrec o que pugui comprometre l’execució de llurs funcions.

l) No obtenir ni tractar d’obtenir la informació o influir en la presa de decisions de manera deshonesta.

m) El compromís de proporcionar informació actualitzada i no enganyosa en l’actuació comprovadora de la
Intervenció i de mantenir-la actualitzada posteriorment.

n) El compromís d’acceptar i complir les mesures adoptades en el cas d’incompliment de les obligacions
legals establertes o pel codi de conducta. L’incompliment d’algun d’aquests principis serà causa de pèrdua
de la condició de beneficiari de la subvenció o de reintegrament de la mateixa.

Catorzena. Compatibilitat
Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions públiques, l’ajut tindrà la condició de
compatible  amb  les  que  puguin  lliurar  altres  organismes,  en  el  benentès  que  el  còmput  total  de  les
subvencions no pot excedir l’import total de la despesa

Quinzena. Règim sancionador
1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que sobre
sancions  administratives  estableix  la  normativa  aplicable  en  matèria  de  subvencions,  la  Llei  general
pressupostària i la Llei general tributària.

2. L’Ajuntament  iniciarà  un  procediment  de  reintegrament  de  la  subvenció  concedida  i  abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.

Setzena. Publicitat i convocatòria
1. Aquestes  bases  es  publicaran en  el  Butlletí  Oficial  de la  Província  de Lleida,  així  com en la  seu
electrònica de l’ajuntament.

2. La convocatòria de subvencions haurà de publicar-se en la Base de Dades Nacionals de Subvencions
(en avant BDNS). Posteriorment, la BDNS en trametrà l’extracte al Butlletí Oficial de l’Estat per a la seua
publicació. Així mateix, es donarà publicitat de la convocatòria en el Tauler d’Anuncis de la seu electrònica
d’aquest ajuntament

Disposició final
En tot allò que no es preveu en aquestes bases de manera expressa, serà d’aplicació el que es disposa als
articles 239 al 241 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, als articles 118 a 129 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i a l’Ordenança General de Subvencions
de l’Ajuntament de Sarroca de Lleida.
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Número de registre 5116

AJUNTAMENT DE SENTERADA

Llicència activitat - explotació ramadera

ANUNCI

Havent-se presentat sol·licitud de llicència ambiental per:

Interessat Onit Investment, SL

Representant Joan Marc Torres Espinagosa

Per a la realització de la següent activitat inclosa en l’Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
Prevenció i Control Ambiental de les Activitats:

Activitat:  Explotació  bovina.  Canvi  d’orientació  productiva  de  bovins  d’enceball  en  règim semi-extensiu.
Annex II.11.1.l.

Situació: Polígon 2, Parcel·les 260 i 261 del terme municipal de Senterada

Document tècnic: redactat per l’enginyer agrònom Marc Burgues Coma

En compliment de l’article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les
Activitats, es procedeix a obrir període d’informació pública per terme de trenta dies des de la inserció del
present anuncio en el Butlletí Oficial de la Província, perquè, els qui es vegin afectats d’alguna manera per
dita activitat, presentin les al·legacions que considerin pertinents.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es
formulin les al·legacions que s’estimin pertinents.

Senterada, 16 de juny de 2022
L’Alcalde
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Número de registre 5105

AJUNTAMENT DE TREMP

Edicte de l’aprovació inicial de la modificació núm. 8 del Pressupost 2022 (Exp. X2022001154)

Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest edicte, es sotmet a informació pública un
expedient, les característiques del qual són les que s’esmenten a continuació:

Dades de l’expedient:
Exp. X2022001154. Modificació número 8 Pressupost 2022

Termini d’informació pública:
15 dies

Mitjans de publicació de l’edicte:
Butlletí Oficial de la Província i tauler d’anuncis i tauler electrònic.

Lloc on pot efectuar-se la consulta de l’expedient:
Negociat d’Hisenda de l’Ajuntament, tots els dies hàbils de 10 a 14 hores

Forma de presentar les al·legacions:
Escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament amb els requisits de l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les al·legacions es podran presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/2015
esmentada.

Aprovació de l’expedient:
L’expedient de referència s’aprova inicialment el dia 13 de juny de 2022 pel Ple de l’Ajuntament.

Transcorregut el termini d’informació pública esmentat, sense que es presentin reclamacions, l’expedient
quedarà aprovat definitivament i es procedirà a la seva publicació BOPL.

Tremp, 15 de juny de 2022
L’alcaldessa, Maria Pilar Cases Lopetegui
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Número de registre 5107

AJUNTAMENT DE TREMP

Edicte  de  l’aprovació  provisional  de  la  modificació  d’ordenances  fiscals  4.10,  4.12,  5.3  i  5.4  (Exp.
X2022001199)

EDICTE

Es fa públic per a general coneixement que, mitjançant aquest edicte, es sotmet a informació pública un
expedient, les característiques del qual són les que s’esmenten a continuació:

Dades de l’expedient:
Exp. 2022001199. Modificació ordenança fiscal núm. 4.10 taxa retirada de vehicles, 4.12 taxa serveis escola
de  musica,  5.3  taxa  serveis  regidoria  d’esports  i  5.4  preu  públic  per  utilització  d’espais  públics  2022.
aprovació provisional

Termini d’informació pública:
30 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida.

Mitjans de publicació de l’edicte:
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i tauler d’anuncis de la Corporació.

Lloc on pot efectuar-se la consulta de l’expedient:
Negociat d’Hisenda de l’Ajuntament de Tremp, tots els dies hàbils de 10 a 14 hores.

Forma de presentar les al·legacions:
Escrit  adreçat  a  l’alcaldessa  de  l’Ajuntament  amb  els  requisits  de  l’article  66  de  la  Llei  39/2015,  d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les al·legacions es podran
presentar per qualsevol dels mitjans previstos a l’article 16 de la Llei 39/15 esmentada.

Aprovació de l’expedient:
L’expedient de referència es va aprovar provisionalment el dia 13 de juny de 2022 pel Ple de l’Ajuntament.

Transcorregut el  termini  d’informació pública esmentat  sense que es presentin reclamacions  l’expedient
quedarà aprovat definitivament, i es procedirà a la seva publicació al BOPL.

Tremp, 15 de juny de 2022
L’alcaldessa, Maria Pilar Cases Lopetegui
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Número de registre 5094

AJUNTAMENT DE TÀRREGA

Informació pública de la cessió a precari d’un bé patrimonial al Club de Bitlles Tàrrega

ANUNCI

Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de juny de 2022, s’ha disposat a sotmetre a informació
pública la proposta de cessió en precari, sense concurs, de l’ús del bé patrimonial de 459,72 m2 de la finca
registral núm. 17.802, qualificada urbanísticament com a zona d’ordenació en illes tancades, clau 2 pel Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, termeneja al Nord, amb part de la mateixa finca registral núm. 17.802; a
l’Est i al Sud, amb el solar municipal que fou objecte de cessió al Club de Tenis, i a l’Oest, amb el carrer
Sant Pere Claver, en favor del Club de Bitlles de Tàrrega a fi de desenvolupar i promocionar l’activitat de les
bitlles catalanes.

El termini d’informació pública serà de 15 dies hàbils, a comptar des de la publicació d’aquest anunci. Durant
l’esmentat termini es podran formular totes les al·legacions que s’estimin pertinents.

Tàrrega, 16 de juny de 2022
L’alcaldessa, Alba Pijuan Vallverdú
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Número de registre 5186

AJUNTAMENT DEL PONT DE SUERT

Edicte d’exposició pública de la rendició dels comptes municipals de l’exercici de 2021

Rendits els comptes municipals corresponents a l’exercici de 2021, juntament amb tots els seus justificants i
el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, queden exposats al públic durant un termini de 15
dies.  Durant  aquest  termini,  i  vuit  dies  més,  hom  que  vulgui  podrà  examinar-los  a  la  Secretaria  de
l’Ajuntament del Pont de Suert i, si ho considera oportú, formular reclamacions i/o al·legacions.

El Pont de Suert, 17 de juny de 2022
L’alcalde president, José Antonio Troguet Ballarín
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Número de registre 5181

AJUNTAMENT DELS OMELLONS

Contractació de personal de vigilància de les piscines municipals

EDICTE

En compliment  del  que  disposa  l’article  291.3  del  Text  refós  de la  Llei  municipal  i  de Règim local  de
Catalunya, i els articles 22 i 94.1 i 3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del
personal al servei de les Entitats locals, es fa públic que per Decret d’Alcaldia 52/2022, de data 17 de juny
de 2022, s’ha aprovat la contractació amb caràcter d’urgència, mitjançant contracte laboral temporal a temps
parcial, els Srs. L.M.B i A.B.S per a realitzar tasques de vigilància dels banyistes de les piscines municipals
de l’Ajuntament dels Omellons, des del dia 24 de juny de 2022 al dia 4 de setembre de 2022.

Els Omellons, 17 de juny de 2022
L’alcalde, Jordi Gaya Masana
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Número de registre 5131

CONSELH GENERAU D’ARAN

Aprobacion iniciau deth projècte de milhores ena pavimentacion deth camin rurau de Varradòs 2022

EDICTE

del Conselh Generau d’Aran, sobre l’aprovació inicial del projecte de millores en la pavimentació del camí
rural de Varradòs 2022.

El Conselh de Govern del Conselh Generau d’Aran va aprovar en sessió ordinària de 17 de maig de 2022
els següents projectes, la qual cosa es fa pública d’acord amb l’article 235.2 LMC i els articles 37 i 38
ROAS, per un termini de trenta (30) dies, a l’efecte de possibles reclamacions i/o al·legacions:

1. Projecte executiu per a la millora en la pavimentació del  camí rural de Varradòs 2022, redactat pels
Serveis Tècnics del Conselh Generau d’Aran, amb un pressupost d’execució per contracte de tres-cents
vuitanta-tres mil dos-cents vuitanta èuros (383.280,00 €).

El contingut d’aquest projecte es pot consultar al següent enllaç:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=366329&idens=8103980001

Si transcorregut aquest  termini  no es produeixen ni  reclamacions ni  al·legacions, s’entendrà el  projecte
definitivament  aprovat,  sense necessitat  d’ulterior  acord.  En aquest  cas,  contra  l’aprovació  definitiva  es
podrà interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu davant de la Sindica d’Aran en el termini
d’un (1) mes comptador a partir del dia següent a la darrera publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC, o
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos (2)
mesos, comptadors a partir del dia següent a la darrera publicació d’aquest anunci al BOP i al DOGC. Si
s’opta per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar-se recurs contenciós administratiu
fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació per silenci, desestimació que
es produirà en el termini d’un (1) mes a comptar des del dia següent de la seva interposició. No obstant això,
es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

EDICTE

deth Conselh Generau d’Aran, sus era aprobacion iniciau deth projècte de milhores ena pavimentacion deth
camin rurau de Varradòs 2022.

Eth Conselh de Govèrn deth Conselh Generau d’Aran aprovèc en session ordinària de 17 de mai de 2022
es següents projèctes, era quau causa se hè publica cossent damb er article 235.2 LMC e es articles 37 e
38 ROAS, per un tèrme de trenta (30) dies, ar efècte de possibles reclamacions e/o allegacions:

1. Projècte executiu entara milhora ena pavimentacion deth camin rurau de Varradòs 2022, redactat pes
Servicis Tecnics deth Conselh Generau d’Aran, damb un pressupòst d’execucion per contracte de tres cents
ueitanta tres mil dus cents ueitanta euros (383.280,00 €).

Eth contiengut d’aguest projècte se pòt consultar en següent enlaç:
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=366329&idens=8103980001
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Se  passat  aguest  tèrme  non  se  produsissen  reclamacions  ne  allegacions,  s’entenerà  eth  projècte
definitiuament aprovat, sense besonh d’ulterior acòrd. En aguest cas, en contra dera aprobacion definitiva se
poirà interpausar alternativament o recors de reposicion dauant dera Sindica d’Aran en tèrme d’un (1) mes a
compdar  de  londeman  dera  darrèra  publicacion  d’aguest  anonci  en  BOP  e  en  DOGC,  o  recors
contenciós-administratiu dauant deth Jutjat Contenciós-Administratiu de Lleida, en tèrme de dus (2) mesi
compdats des de londeman dera dera darrèra publicacion d’aguest anonci en BOP e en DOGC. Se s’opte
per interpausar eth recors de reposicion potestatiu, non se poirà interpausar recors contenciós administratiu
enquia  qu’aquest  non sigue resolvut  expressament  o  s’age produsit  era  sua desestimacion per  silenci,
desestimacion que se produsirà en tèrme d’un (1) mes a compdar de londeman dera sua interposicion. A
despiet d’açò, se poirà interpausar quinsevolh aute recors que se creigue adient.

Vielha, 16 de junh de 2022
La sindica, Maria Vergés Pérez
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Número de registre 5168

CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Modificació de crèdits 7/2022, inicial exp. núm. 1655/2022

El Ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió ordinària de data 3 de juny de 2022 ha aprovat inicialment
l’expedient  núm. 1655/2022 de crèdit  extraordinari,  suplement  de crèdit  i  transferència  de crèdit  per  al
pressupost del present exercici, núm. 7/2022.

Aquest  expedient  es  troba  exposat  al  públic  per  poder-hi  fer  reclamacions,  a  la  Intervenció  d’aquesta
corporació, de conformitat amb allò que disposen els articles 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 169.1 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.

Les  persones  legítimament  interessades,  podran  presentar  reclamacions  amb  subjecció  als  tràmits
següents:

a) Termini d’exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils comptadors a partir del següent de la
data de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

b) Oficina de presentació: Registre General.

c) Òrgan davant el qual es reclama: Ple.

En  el  supòsit  que  no  es  presenti  cap  reclamació,  aquesta  modificació  es  considerarà  definitivament
aprovada, sense necessitat d’ulterior acord. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Lleida, 13 de juny de 2022
El president, David Masot Florensa
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Número de registre 5109

CONSORCI DE L’ESTANY D’IVARS I VILA-SANA

Edicte inicial expedient de modificació de crèdit núm. 3 any 2022

En data 15 de juny de 2022, el Consell General del Consorci de l’Estany d’Ivars - Vila-sana va aprovar
provisionalment l’expedient de crèdits extraordinaris núm. 3/2022, finançat mitjançant amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals.

L’expedient de referència s’exposa al públic, a la Secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el
termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s’admetran reclamacions davant
d’aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d’un
acord posterior.

Mollerussa, 16 de juny de 2022
El president executiu, Rafel Panadés i Farré
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CONSORCI DE L'ESTANY D'IVARS I VILA-SANA

Edicte inicial expedient de modificació de crèdit núm. 4 any 2022

En data 15 de juny de 2022, el  Consell  General  del  Consorci  de l’Estany d’Ivars-Vila-sana va aprovar
provisionalment l'expedient de suplements de crèdit núm. 4/2022, finançat mitjançant amb Romanent de
Tresoreria per a despeses generals.

L’expedient de referència s’exposa al públic, a la Secretaria del Consell Comarcal del Pla d’Urgell, en el
termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP, durant els quals s'admetran reclamacions davant
d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un
acord posterior.

Mollerussa, 16 de juny de 2022
El president executiu, Rafel Panadés i Farré
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